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Marek Janièík (*1987) vytudoval filmovú scenáristiku a dramaturgiu a neskôr
dokumentárnu réiu. Po ukonèení vysokej koly zaèal pracova
ako umelec na vo¾nej nohe a venoval sa prevane reklamnej a dokumentárnej tvorbe.
Paralelne autorsky tvoril pre Slovenskú televíziu, Slovenský rozhlas, pre Èeskú televíziu
a taktie pre Galériu Schemnitz v Banskej tiavnici.
Ako reisér dokumentárnych filmov pôsobí v Èeskej televízii dodnes.
Do dnených dní je autorom 40tich dokumentárnych filmov a portrétov,
má za sebou viac ako 30 reklamných videí, spotov a videoklipov.
Rovnako je aj èlenom viacerých obèianskych zdruení a spoluorganizátorom
viacerých kultúrnych akcií na Povaí ako napríklad Festivalu hôr, cestovania a portu
HOROMILFEST v Povaskej Bystrici.
Okrem filmu sa venuje aj literárnej a pedagogickej èinnosti, rovnako
ako aj práci s demi a s mládeou. Ako lektor v minulosti viedol viaceré
filmové workshopy a dielne. V súèasnosti pôsobí aj ako pedagóg.

Citát, ktorý som pouil pod nadpisom, poèúva ¾udstvo od vzniku kinematografie (1895)
a dodnes. Táto veta znie tak èasto práve kvôli tomu, e kadý rok je technika dokonalejia
a jednoduchia ako rok predtým. Dokonca mám pocit, e kým dopíem týchto pár viet,
tak za tú chví¾u na svete zase vznikne nejaký nový systém, ktorý ¾uïom u¾ahèí zaznamenáva
obraz èi fotografie. Kadopádne, práve vïaka stále lepej a lepej technike môeme
zaznamenáva vetko, èo sa deje okolo nás.
Keï som zaèínal filmova ja, nakrúcalo sa ete na kazety a spracovanie krátkeho videa zabralo
celý deò (a v mojich zaèiatkoch aj nieko¾ko dní). Dnes je moné natoèi a zostriha krátky
film za pár minút, a dokonca ho ete môete hneï po dokonèení zavesi na internet, aby ste
videli prvé reakcie divákov.
Boli by sme teda lenivci leniví, keby sme sa nenauèili robi video, keï nám to technika tak
u¾ahèila. Ale preèo vôbec robi video? Na túto otázku existuje ve¾mi ve¾a odpovedí, ja som
pre tento úvod/predslov vybral iba dve:
1. Film èi video sa k divákovi dostane èasto bliie, ako keï napíete knihu, èlánok alebo keï
chcete na nieèo poukáza prostredníctvom hudby, výtvarného umenia èi divadla. Skrátka, keï
máte na výber pozrie si reportá alebo si o danom probléme preèíta pár riadkov, èasto si
radej pozriete reportá z jednoduchého dôvodu: 1krát vidie je lepie ako 100krát poèu.
A práve video dáva monos vidie to, o èom sa chcete dozvedie. Preto, keï chcete
napríklad poukáza na nejaký problém, tak s videom budete ma väèiu odozvu od
divákov  pozrite si napríklad ko¾ko miliónov pozretí dokáe ma jednoduché video
na youtube. Video sa teda môe lepie íri po svete, a tým dokáete aj ve¾a zmeni!
2. Vytváranie filmu je pre mòa zaujímavé najmä z toho dôvodu, e video dokáe spája vetky
umenia dokopy, a z nich vytvorí jeden celok. Veï si len zoberte, ko¾ko umení musí film spoji,
aby vznikol: potrebujete literatúru (scenár), dramatické umenie (herci), architektúru (scéna),
hudbu, kostýmy,.. A dokonca sa kameramani pri vytváraní záberu riadia pravidlami starých
výtvarných majstrov (kompozícia, farebnos,...).
Komu sa tieto odpovede budú páèi, ten by mal po preèítaní tejto broúrky rovno zobra
kameru a zaèa natáèa. A komu sa tie odpovede nepáèia, tak nech tú kameru do rúk zoberie
tie. Lebo iba vïaka tomu si nájde svoju vlastnú odpoveï. A keï zistíte, e natáèanie a
spracovávanie videa vás naozaj nebaví, tak si potom zvyok ivota nebudete nadáva,
e ste to neskúsili.
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V tejto broúrke sa budeme venova útvaru, ktorý sa volá
Èo si vak pod týmto pojmom môeme predstavi?

.

Keby sme si zadali názov
do ob¾úbenej internetovej encyklopédie
WIKIPÉDIA, tak nám nájde toto vysvetlenie:
Reportá popisuje a zobrazuje skutoènos na základe
konkrétnych faktov, väèinou získaných priamou úèasou alebo pozorovaním.
Znie to troku ako pouèka a tie snáï nikto v kole nemal rád. Preto si radej vymyslíme
vlastné vysvetlenie pojmu
.
Reportá je teda krátke video (zvyèajne 3 min.), v ktorom sa snaíme zaznamena urèitý
problém, zaujímavos èi úspech a ukáza ho ostatným.
Ak by sme chceli vidie, ako reportá vyzerá,
pustime si televízne noviny  ich súèasou sú reportáe z rôznych kútov Slovenska
a dokonca aj z celého sveta.
Pri tvorbe reportáe je vak nutné sa pridriava urèitých zásad.
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Pridrujme sa faktov, skutoèností, vetky tvrdenia by mali by overené.
Napr.: V reportái odznie zlý dátum festivalu, na ktorý divákov pozýva
reportér. Diváci na základe reportáe prídu na festival, no zistia, e sa
práve skonèil a prili tak zbytoène.

Dávajme si pozor na to, aby sa naa reportá nestala reklamou!
Napr.: Vytvoríme reportá o otvorení nového obchodného domu,
v ktorom je moné kúpi ve¾a vecí lacnejie ako v iných obchodoch.

Znamená to, e nie je dôleitý poh¾ad a názor tvorcu reportáe. Cie¾om
je ukáza skutoènú pravdu, aj keï niekedy nemáme rovnaký názor.
Napr.: Tvoríme reportá o starej budove, ktorá len patí vzh¾ad tvojho
mesta. Tvorca reportáe  reportér by bol najradej, keby sa budova
zbúrala a na jej mieste by vznikol park. Ale pri tvorbe reportáe zistíme,
e budova je historická pamiatka, ktorú nemôe nikto zbúra. Reportér
je vak stále za to, aby sa budova zbúrala. V tomto prípade by sme vak
nemali svoj názor presadzova, ale ukáza názor ostatných a najmä
odborníkov.

Keï zaznie strana A, musí zaznie aj strana B. Skrátka, keï robíme
o nieèom reportá, mali by v nej zaznie aspoò dva rôzne názory.
Napr.: Tvoríme reportá o starých stromoch, ktoré chcú zreza.
Na jednej strane hovorí starosta obce, e konáre stromu u
nieko¾kokrát spadli a ohrozili tak ¾udí, na druhej strane zase hovorí
ochranár èi prírodovedec, ktorý informuje, e stromy
sú zákonom chránené a je nutné sa o ne
peciálne stara a na výrub treba povolenie.
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Pre vytvorenie reportáe nie je potrebné ma okolo seba ve¾ké mnostvo ¾udí.
.
Èasto si vystaèia iba dvaja:
Reportér je ten, kto sa nebojí postavi sa pred kameru a nebojí sa h¾ada
a ukáza problém èi pravdu. Kvôli tomu sa musí o danom probléme dozvedie èo najviac,
musí robi rozhovory a èasto aj klás nepríjemné otázky. Reportér je teda strojcom reportáe.
Èasto môe reportér prostredníctvom reportáe daný problém aj vyriei: napr. v reportái
poukáeme na nelegálnu skládku odpadu a vïaka nej skládka zmizne a miesto sa vyèistí.
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To snáï opisova nemusíme. Môeme si vak
poveda o jeho úlohách:
Najdôleitejou povinnosou kameramana je zaznamena daný problém,
na ktorý sa reportá upriamuje. Musí teda nakrúca to, èo sa daného
problému bezprostredne týka, èasto aj za zhorených podmienok na
natáèanie. Poèas reportáe je èasto nutné vytvori zábery rýchlo a bez
prípravy, nako¾ko sa daný moment u nemusí nikdy opakova (napr. na
nelegálnu skládku odpadov, o ktorej toèíme reportá, prilo práve auto
a vyhadzuje tam odpad bez toho, aby si vimli, e tam je kameraman. Vtedy je nutné rýchlo zapnú
kameru a toèi, bez oh¾adu na vetky faktory okrem bezpeèia). Kameraman sa tak èasto musí kvôli
dobrému záberu aj skrýva, dlho èaka alebo pracova v zlom poèasí èi dokonca poèas tmy. Kamera
mana vedie reisér alebo reportér, ktorý mu urèuje, aké zábery do reportáe chce natoèi.

Pri tvorbe reportáe nám ete môe pomôc
, ktorý má na
starosti, aby boli výpovede reportérai vypovedajúcich èo najlepie.
O tom, ako môeme vylepi zvuky a ruchy v naej reportái,
Sa dozvieme v nasledujúcej kapitole.

Natoèený materiál si èasto spracujú reportéri s kameramanom sami,
teda ho postrihajú. Ak by sme si na strih reportáe netrúfli, zavolajme
. Úlohou strihaèa
si niekoho, kto so strihom u skúsenosti má 
je zobra natoèené zábery, rozhovory, ankety, vstupy redaktorov,...
Skrátka vetko, èo sa natoèilo, vybra zo vetkého to najdôleitejie,
zoradi to v poradí a v peciálnom strihovom programe musia strihaèi
toto vetko nakoniec zlepi dokopy tak, aby z toho vznikla výsledná
reportá. O strihu sa vak dozvieme viac v samostatnej kapitole tejto
broúrky.

respondent je pre reportá ve¾mi dôleitý. Je to èlovek,
ktorý sa na kameru vyjadruje o danej problematike spracovávanej
v reportái. Napr.: keby sme robili reportá o zlých podmienkach v psom
útulku, respondentom by v tomto prípade bol riadite¾ útulku, rovnako
vak aj starosta mesta, ktoré útulok vystavalo a financuje ho. Avak
respondentom môe by aj návtevník útulku rozhorèený z podmienok,
ktoré tam panujú. Ak chceme do svojej reportáe dosta èo najviac
. Anketa vzniká tak, e sa opýtame
názorov, vytvoríme
minimálne troch ¾udí na názor o danom probléme a ich názory
v reportái zoradíme za sebou. Ukáeme tak èas verejnej mienky.
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KAMERA, DIGITÁLNY FOTOAPARÁT ALEBO TELEFÓN?
Na úvod treba napísa, e kadý druh techniky nakrúca inou kvalitou. Tú si treba zisti predtým ako
pôjdeme nakrúca. Dôleitý parameter je rozlíenie (èím je vyie, tým je lepie, napr. fullHD alebo HD)
a taktie formát, do akého kamera alebo fotoaparát natáèa (vopred si vyskúajme, èi natoèený záber
dokáe spracova daný strihový softvér. Pri uívate¾sky jednoduchích programoch sa toti stane,
e nepodporujú niektoré formáty, a potom by sme materiál museli striha v profesionálnejích
programoch). Kvalitou obrazu sú dnes najdokonalejie profesionálne kamery. Tie sú vak èasto ve¾mi
komplikované pre uívanie. Preto je lepie vyui pri reportái jednoduchie kompaktné digitálne kamery
alebo digitálne zrkadlovky s výmenným objektívom. Pri nahrávaní nezabudnime na to, aby sme mali
dostatoène ve¾kú pamäovú kartu (objem natoèených dát býva èasto ve¾ký nieko¾ko GB).
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Profesionálna kamera je urèená najmä pre potreby
televízie a pri realizácii filmov. Poskytuje pekný obraz,
mnostvo funkcia snímacích reimov. Nevýhodou je vak
èasto jej ve¾kos, mnostvo prídavných zariadení, zloité
nastavenie a cena. Nie je teda vhodná pre menej
skúseného filmára. Existujú vak iné monosti.
Digitálna kamera je ve¾mi vhodná pre reportéra. Má rýchle nastavenie, automatické funkcie,
rýchlo sa zapne a dá sa na òu pripoji aj mikrofón. Je malá, ¾ahká a dobre sa s òou pracuje.
Nevýhodou je vak èasto menej kvalitný obraz (na lacnejích typoch), ktorý je spôsobený tým,
e na tieto kamery sa nedajú nasadi kvalitné objektívy (na niektoré typy to moné je). Niekomu
tie môe robi starosti natáèací formát niektorých kamier, ktorý nemusí spolupracova s vami
zvoleným strihovým programom. Reportá vak nie je film, ktorý musí obsahova krásne zábery.
Preto je táto kamera naozaj vhodná pre natáèanie reportáe.

Výhodou je, e má zoom a rýchle nastavenie, reim
snímania, kvalita obrazu ale môe tie kolísa pod¾a
typu a výrobcu a nevýhodou je aj slabý mikrofón
(èasto iadna monos zapojenia). Väèinou vak
majú fotoaparáty menie rozlíenie, menej kvalitný
natáèací formát alebo iné obmedzenia, ktoré robia z
kompaktného fotoaparátu menej vhodného kandidáta
pre natáèanie reportáe.
Digitálne zrkadlovky (DSLR) majú kvalitné rozlíenie a ve¾mi pekný obraz, monos zapojenia
mikrofónu, niektoré fotoaparáty majú aj pomerne rýchle nastavenie, nevýhodou je, e nás
obmedzuje objektív, ktorý vlastníte (napr. ak chceme nafilmova nieèo z dia¾ky, musíme ma na
to tzv. teleobjektív, ak chceme nafilmova makro snímok napr. motý¾a  musíme ma na to tie
prísluný makro objektív,..).
Ide o malé kamery, ktoré sa pouívajú pri portoch, výhoda je, e niektoré natáèajú vo ve¾kom
rozlíení, majú jednoduché ovládanie a dokáu foti aj natáèa video. Okrem toho sú ve¾mi
malé a v peciálnom obale sú nerozbitné a vodotesné. Nevýhodou je, e majú zlý zvuk
(pozor: v peciálnom obale nie je moné sníma zvuk vôbec) a nie je moné nastavi si snímanie
(napr. expozíciu, ISO, reimy, ). Niektoré typy týchto kamier okrem toho nemajú displej,
take nevidíme, èo toèíme. Je vak monos si ho zakúpi zvlá.
Výhodou je rýchle a jednoduché pouívanie a
monos naintalova si aplikáciu na spraco
vanie videa priamo do zariadenia. Ale prevaujú
nevýhody: zariadenia sa nedajú upevni
na klasický statív bez prídavných zariadení,
èasto ve¾mi zlá kvalita videa, zvuku, zlé
výstupné formáty pre strih,...
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Statív jednoducho predstavuje stojan na kameru èi fotoaparát. Vïaka nemu máme obraz
stabilný, bez toho, aby sa triasol, a tým pádom je lepie èitate¾ný. Èastým problémom
videí je toti fakt, e kvôli roztrasenému obrazu nie je moné dobre rozozna to,
èo sa natoèilo.
Pokia¾ nemáme ve¾a skúseností s natáèaním videa, bez statívu svoje video radej netoème.
Ruke amatérskeho kameramana toti chví¾u potrvá, kým si zvykne na váhu kamery èi
fotoaparátu. Preto sa zaèiatoèníkom môe ruka zaèa po chví¾ke trias. Väèina statívov
má aj vodováhu, ktorá nám ukazuje, èi nebudeme ma krivý záber. Rovnako sa nebojme
vyui aj pohyblivú hlavu statívov. Keï sa ju nauèíme ovláda, tak môeme vytvára
tzv. venky  sú to pohyby s hlavou statívu, na ktorej je umiestnená kamera alebo fotoaparát.
venky môu by horizontálne (napr. snímame výh¾ad z kopca, krajinu a postupujeme
z¾ava do prava) alebo vertikálne (napr. snímame oblaky na nebi a pohybom kamery sa
dostávame na dom  postupujeme zhora nadol). venky sú ve¾mi efektívne, no je moné
ich robi iba s dobrým statívom s tzv. fluidnou hlavou. venky bez takéhoto druhu statívu
je èasto aie vytvori a obèas bývajú roztrasené.
Ak vak chceme tvori bez statívu, drme kameru èi fotoaparát pevne dvoma rukami tak,
aby sme mali lakte opreté o brucho. Vtedy sa minimalizuje chvenie rúk, pozor vak na prudké
dýchanie (keï sa nadýchneme, hrudník sa zväèí a lakte, ktoré máme opreté o hrudník, pohnú
kamerou). Pokia¾ nás statív zdruje, statív zlome, pripevnime naò fotoaparát èi kameru a nosme
ho stále v rukách. Aj takýto trik nám zníi otrasy na zaznamenanom materiáli. Poslednou monosou
je vyuíva priestor a nábytok k tomu, aby sme vedeli zastabilizova kameru (napr. poloi kameru
na stôl, stolièku, prípadne sa môeme oprie o stenu, èím získame stabilnú oporu).
Existuje ve¾ké mnostvo statívov aj pre mobilné telefóny a tablety.
 11 

Mikrofón je pre tvorbu reportáe ve¾mi dôleitý. Reportá je toti tvorená hovoreným slovom,
a práve preto musí ma èo najlepiu kvalitu. Existujú rôzne druhy mikrofónov  profesionálnejie
èi mikrofóny urèené pre amatérskych tvorcov. Dôleité je vak si vybera pod¾a kamery èi
fotoaparátu, na ktorý reportá realizujete. Do kamier je moné èasto zapoji úplne iné druhy
mikrofónov ako do fotoaparátov (na trhu je dnes moné narazi na peciálne mikrofóny aj
pre tablety, mobily, fotoaparáty,...). A znovu pri výbere mikrofónov platí: èím drahí, tým lepí.
Pozor vak, aby sme si nezakúpili peciálny túdiový mikrofón, ktorý sa pouíva pri nahrávaní
hudby alebo mikrofón na spev. Urèite sa pri výbere poraïme s odborníkom!
Z cenovo dostupnejích mikrofónov je moné si zakúpi smerový mikrofón, ktorý sa pripája
na kameru alebo fotoaparát. Odporúèa sa tie vyui tzv. klopový mikrofón, ktorý sa dá
pripoji aj do mobilného zariadenia. Najlepie rieenie je vlastni nahrávaèku zvuku a
klopový mikrofón, ktorý pripevníme na obleèenie protagonistu. So zvukovou nahrávaèkou
je vak moné nahráva aj bez mikrofónu, nako¾ko funguje aj ako diktafón a tým pádom
nahradí aj klasický mikrofón, ktorý vidíme v rukách redaktorov televíznych správ.

Keï ideme nahráva komentár èi rozhovor, nerobme ho na takých miestach, kde je ve¾a ruchu a
okolitých zvukov, napr. runá ulica, koncert,... Nájdime si teda pokojné miesto alebo interiér. Pokia¾ sme
vonku, dávajme si pozor na veterné poèasie. Ak nevlastníme protiveternú ochranu na mikrofóny
(pripomínajú chlpaté kouiny, ktoré naahujeme na mikrofón), tak ná zvuk bude kvôli silnému naráaniu
vetra nepouite¾ný.

Pokia¾ nemáme mikrofón, existuje zopár trikov, vïaka ktorým nebude ná zvuk v reportái zlý.
Napr. nahrávajme zvuk na mobil  vo väèine smartfónov je moné zapnú si diktafón èi inú aplikáciu
na nahrávanie zvuku. Nahratý zvuk z mobilu potom len prenesieme do strihového programu a tam ho
(staèí, keï silno apneme
zosynchronizujeme s pôvodným zvukom.
pred kamerou oboma rukami  v strihovom projekte potom vyh¾adáme záber a zvuk. Vo zvuku budeme
t¾apnutie poèu, vo videu ho budeme vidie vïaka rukám. Aj video a aj zvuk teda na základe jedného
apnutia dokáeme spoji tak, aby tvorili jeden celok).

Ïalia monos spoèíva v tom, e výpoveï nahrávame èo najbliie ku kamere èi fotoaparátu
(max. meter od zariadenia). Mikrofón v týchto technikách dokáe dobre zachyti zvuk na meniu
vzdialenos. Kvalita zvuku vak nikdy nebude taká ako pri pouití mikrofónu.
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Pre dokonèenie reportáe je nutné vedie ju postriha. Tento proces sa nazýva postprodukcia.
Avak, zapamätajme si, e nie kadý poèítaè dokáe postriha video, nako¾ko je strih videa
pre poèítaè nároèná operácia. Dôvodom môe by jeho vek, stav grafickej karty, pamä RAM,
procesor,... Výsledkom je, e starý poèítaè sa pri spracovaní videa doslova zapotí, bude sa
zasekáva a video nakoniec nemusíme ani dokonèi. Preto si radej overme, aké parametre má ná
poèítaè ete skôr ako doò naintaluje strihový program.
Pre dokonèenie videa nemusíme dnes vlastni poèítaè. Staèí nám k tomu tablet alebo ve¾mi
výkonný mobil. Strihové softvéry urèené pre tieto zariadenia vak majú ve¾a obmedzení
a tak môe by tvoje video nedokonalé. Výhodou vak je ve¾ké mnostvo aplikácií pre editovanie
videa, ktoré nájdeme v obchode
alebo
(pod¾a zariadenia, ktoré vlastníme).
Profesionálne a poloprofesionálne strihové programy sú väèinou spoplatnené.
Na internete je vak moné si legálne stiahnu ich
 ide o skúobné verzie urèené
väèinou na 30 dní. Po ich vypraní si budeme musie program zakúpi. Avak, skúobná doba
je dostatoèná na to, aby sme sa nauèili s programom pracova a aby sme postrihali reportá.
Strihových softvérov, ktoré si môeme naintalova do poèítaèa èi notebooku, je tie ve¾ké
mnostvo a je moné ich rozdeli do troch kategórií: amatérske, poloprofesionálne a profesionálne.
Vymenujeme si ku kadej kategórii aspoò jeden strihový program aj s jeho výhodami èi nevýhodami.
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Ide o amatérsky, no najviac rozírený program pre strih videa na svete. Je toti súèasou
kadého operaèného systému WINDOWS. Pokia¾ ho v poèítaèi nevlastníme, je moné si
zadarmo stiahnu jeho najnoviu verziu. Napriek tomu, e sa MOVIE MAKER teí ve¾kej ob¾ube,
rovnako ako aplikácie v mobiloch èi v tabletoch, tak aj on má svoje limity a obmedzenia.
Preto sa dá napísa, e ide o program pre základné spracovanie videa. Avak aj to môe staèi,
pokia¾ sa s ním nauèíme pracova. Najväèím obmedzením je neschopnos spracova rôzne
natáèacie formáty, napr. ak má záber z kvalitného fotoaparátu, obèas môe ma tento program
problém otvori a spracova tento záber. Najlepie spolupracuje s formátom AVI.

Pinnacle studio je poloprofesionálny program urèený pre postprodukciu videa, ktorý funguje
na podobnom princípe ako Movie maker. Pinnacle studio sa vak chcelo priblíi pouívate¾om,
ktorým ide o to, aby si v òom vedeli spracova jednoduchý materiál (napr. zábery z dovolenky)
a vytvori DVD. Tvorba je v òom iba o nieèo zloitejia ako v Movie makeri, nako¾ko má viac
funkcií a efektov.
Profesionálny program pre strih, ktorým sa tvoria profesionálne filmy èi televízne relácie.
Vïaka tomuto programu a jeho pluginom je moné vo filme urobi a vytvori doslova èoko¾vek
a predovetkým ma dokonale zostrihanú reportá. Pouívanie programu nie je aké, nako¾ko
sa tvorcovia snaia priblíi k jednoduchiemu uívate¾ovi. Na internete okrem toho nájdeme aj
ve¾ké mnostvo návodov (do youtube zadáme názov programu a slovo tutorial).
Adobe Premiere vak pre spracovanie videa potrebuje silný poèítaè. Ak sa rozhodneme venova sa
filmovým efektom èi profesionálnym fotografiám, spolupracuje tento program aj so svojimi
"súrodencami" Adobe Photoshop alebo Adobe After Effects.
Ak by sme boli vlastníkom poèítaèa od spoloènosti
, tak sa odporúèajú vyui sluby
programu
. Spoloènos Apple vak vytvorila viacero strihových programov,
staèí si vybra. Ako ïalie profesionálne programy je moné spomenú
alebo program
.
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V tejto kapitole sa dozvieme viac o práci s kamerou, èo robi potom, ako ju zapneme
a predtým, ako ju vypneme. Zhròme si základné pravidlá do nieko¾kých bodov.

Pokia¾ dríme kameru v rukách iba príleitostne, tak statív by v naej výbave nemal chýba.

Práve vïaka kamere dokáeme upriami pozornos na detaily vo ve¾kých celkoch (napr. robíme záber
na rieku Váh, môe to by ve¾ký záber, ale my okrem toho natoèíme plastové f¾ae na brehu Váhu,
èím upozorníme na problém). Dôleité je pochopi, èo treba natáèa, zábery musia korepondova
s témou reportáe.

Kompozícia znamená poskladanie vetkých prvkov v obraze tak, aby celok pôsobil vyváene, prirodzene
a lahodil ¾udskému oku. Pri tvorbe záberu sa riaïme tzv.
. Èo to je?
Predstavme si obraz rozdelený na 9 èastí (3x3)  obraz teda rozdelíme dvomi horizontálnymi a dvoma
vertikálnymi èiarami. Natáèaný alebo fotografovaný objekt potom umiestòujeme do bodov, kde sa èiary
pretínajú.
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Keï vak chceme na nieèo upriami väèiu pozornos, môeme poui
napr.: natáèame reportérku, ako hovorí priamo do kamery pripravený vstup, umiestnime
ju priamo na stred obrazu.

,

Èasto sa stáva, e kameraman nastavuje záber aj
poèas natáèania. Polovica natoèeného materiálu je potom zbytoèná, nako¾ko ju aj tak z reportáe
vystrihneme. Dôkladné nastavenie záberu etrí èas, batériu a aj priestor na pamäovej karte.

, napr.: robíme rozhovor s pánom X  umiestnime ho
na pravú stranu záberu, ïalej urobíme rozhovor s pani Y a tú umiestnime na ¾avú stranu záberu,
a tento systém sa opakuje ïalej.

Keï robíme tzv. ilustraèné zábery, ktoré vypåòajú reportá, sname sa tvori zábery, ktoré majú
aspoò
Najèastejia chyba kameramanov je, e natoèia príli
krátky záber, ktorý sa potom nedá poui v strihu.

 môeme si pribliova daný objekt,
ktorý snímame. Je vak nutné spomenú, e takéto pribliovanie poèas nahrávania pôsobí èasto
ve¾mi amatérsky, preto ho pouívajme iba v nutných prípadoch.

Nech sú v nich ¾udia, zvieratá, tvorte
Napr. robíte záber na ulicu, skúsme si poèka, keï ulicou prejde auto alebo nejaký èlovek.
Zábery sú potom ivie.

Kamery sú citlivé na svetlo. Pokia¾ bude toèi v tmavom prostredí, tvoje video môe by zaumené.
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1. Zvo¾me si tému svojej reportáe.
2. Tému reportáe zadajme do Googlu. Dozvieme sa viac o danom probléme.
Opýtajme sa na problém miestnych, nako¾ko nám budú vedie najlepie poradi.
Vyh¾adajme osoby, s ktorými budeme robi rozhovor (minimálne dve), skontaktujme ich,
dohodnime si stretnutie a vymyslime otázky pre rozhovor  buïme vdy pripravení a
nezabudnime na objektívnos a vyváenos (pozrime si pravidlá reportáe).
3. Vyh¾adajme miesta, kde budeme natáèa ilustraèné zábery, zistime si cestu a prístup
k nim, aby sme zbytoène neblúdili.
4. Natoème ilustraèné zábery (pozrime si kapitolu: Základy práce s kamerou)  natoèených ilustraèných
záberov nemusí by nieko¾ko hodín, staèí keï vytvoríme max. 20 minút záberov.
5. Vytvorme anketu  popri natáèaní ilustraèných záberov skúsme natoèi aj názory miestnych
obyvate¾ov. Keï anketu nakoniec nebudeme pouíva, môeme ju z reportáe kedyko¾vek vystrihnú.
6. Napíme si reportérsky vstup a záver na papier  ide o krátke uvedenie alebo uzatvorenie reportáe.
Reportérsky vstup sa nauème naspamä. Ide len o pár viet, preto na obraze nevyzerá dobre,
keby sme ich èítali. Reportérsky vstup by mohol vyzera napr. takto: V obci Horná tubòa sa obyvatelia
obce u nieko¾ko rokov saujú na nelegálnu skládku. Boja sa ohrozenia zdroja podzemnej vody.
Starosta obce vak tvrdí, e èiernu skládku tvoria najmä dedinèania. Ako tento spor vyriei?
7. Na miestach, kde sme natáèali ilustraèný materiál, natoème aj reportérsky vstup a záver  reportér
stojí pred kamerou (stredová kompozícia) a divákov uvádza do témy reportáe, na záver znovu stojí
pred kamerou a zhodnocuje fakty.
8. Keï máme reportá natoèenú, môeme ju zaèa v strini striha. Ete pred strihom vak môeme
na mikrofón nahra krátky komentár, ktorý potom umiestníme do reportáe, napr.: v reportái práve
dohovoril starosta obce a ukáu sa ïalie ilustraèné zábery. A do nich vstupuje komentár: Obec teda
nemá na odstránenie skládky peniaze. Èo vak na to obyvatelia obce? Opýtali sme sa ich, ako by rieili
tento problém, a v reportái ïalej pokraèuje anketa. A môeme zaèa striha.
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Ide èasto o 3D strihy, strihy typu: otváranie dverí, zo záberu sa poskladá lietadlo a odletí,
alebo sa zatoèí pirála a záber zmizne. Reportá by mala vyznieva seriózne a práve tieto
strihy z¾ahèujú, ba a zosmieòujú výsledok. Zo strihových efektov je dovolená roztmievaèka,
zatmievaèka alebo tzv. strih cross dissolve  prelínanie dvoch záberov.

Napr. priletí vesmírne UFO, vybuchne budova,... Efekty patria do filmu a nie do reportáe.
Dnes existuje ve¾a programov, ktoré do záberu dodajú rôzne druhy efektov, ale väèinou ide
o amatérsky spracované efekty, ktoré nepôsobia vierohodne.

Aj video musí ma svoj rytmus èi tempo ako napr. pieseò. Pri reportái sa divák nemôe nudi,
musíme ho zauja. Preto premý¾ajme nad tým, kam a ako umiestníme zábery, rozhovory,...
Nie je dobrá vo¾ba da vetky rozhovory za sebou a potom zase vetky ilustraèné zábery, atï...
V reportái musí existova urèité rozdelenie  reportá môe potom vyzera aj takto:

Ak sa chceme necha inpirova nejakou reportáou, pozrime si ich v televíznych novinách
a vytvorme si pod¾a niektorej reportáe osnovu, pod¾a ktorej budeme postupova.

 18 

V reportái hudba èasto absentuje. Dôleitý je obsah reportáe a nie atmosféra reportáe, ktorú
práve dotvára hudba. Ak vak chceme vytvori emóciu u diváka, potom hudbu poui môeme
(napr. zábery na kopy smetí na peknej lúke a poèas nich hrá smutná klavírna hudba  u divákov potom
tieto zábery s hudbou rýchlejie vyvolajú smútok z toho, èo vidia.) Pozor vak na hudbu, ktorú pridávame
do strihu. Hudba, ktorú sa rozhodneme zakomponova do záberov nemôe rui, ani vytàèa
(napr. dáva drsnú metalovú hudbu do pekných záberov prírody). Ak chceme pouíva hudbu v strihu,
môeme narazi aj na ïalí problém  autorské práva a licencia. Kadá hudba má svojho vlastníka.
Keï v reportái pouijeme nejakú skladbu, ktorú sme nezakúpili alebo legálne nestiahli, poruujeme
tým autorské práva. Získanie licencie pre pouitie hudby chránenej autorskými právami (a to aj v prípade
videa na vzdelávacie úèely), môe by problematické. Nielen, e reportá budeme musie potom prerobi,
ale nám video potom zablokuje aj samotný Youtube, hrozí nám aj vysoká pokuta a v niektorých
krajinách dokonca aj zápis do trestného registra .

Ak by sme vak chceli stiahnu hudbu legálne, pouime napríklad tieto dve stránky:
www.freeplaymusic.com
www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds/videos
Otázku autorských práv nepodceòujte. Kancelária programu Mladí reportéri pre ivotné prostredie
nenesie zodpovednos za pouitie hudby v rozpore s autorskými právami alebo licenènými podmienkami
webových stránok  je to zodpovednos kadého Mladého reportéra a koordinátora programu na kole.
V prípade, e do národného kola súae prihlásite video, kde bude pouitá hudba bez uvedenia zdroja
alebo v rozpore s vyie uvedenými pravidlami, takéto video nemôe vyhra iadnu cenu a nemôe
by uvedené na www.mladireporteri.sk (neudelenie novinárskeho preukazu).

Autorské práva sa nevzahujú len na hudbu, ale aj na fotografie èi zábery od iných ¾udí. Uverejòova ich
v reportái môeme len vtedy, ak máme povolenie od autora. Pre istotu vak vdy uvádzajme zdroj,
napr. napíeme do záberu zdroj: youtube alebo zdroj: archívny materiál pána XY. Vyhneme sa tak
zbytoèným komplikáciám.
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Nako¾ko
sme sa mohli
v predchádzajúcich kapitolách
doèíta, existuje ve¾ké mnostvo strihových
programov a nie je moné na nieko¾kých stranách
vysvetli, ako striha v kadom jednom. Preto sme vybrali
iba dva z nich: Windows Movie Maker a Adobe Premiere.

Ak nám nebude tento návod postaèova, skúsme si pozrie
na youtube tzv. TUTORIAL (+ doplò názov programu).
Nájdeme tam ve¾ké mnostvo návodov na strih
v danom programe a môeme postupova bod po
bode, ako to uvidíme na obraze. Ná návod sa
toti môe líi od skutoènosti, nako¾ko
aj v rámci jedného programu
existuje ve¾ké mnostvo
verzií.
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1. Po otvorení programu musíme do neho nahra
videá a hudbu
(u novích verzií
). Máme viac moností
(pod¾a verzie programu): buï budeme nahráva kadé video
postupne, aby sme ich vedeli aj postupne spracova alebo
nahráme vetko naraz.
2. Videá, hudba èi fotky sa tzv. importovali do strihového programu.
Zábery teraz môeme postupne uklada do
(
,
nestrihaj v tzv.
sekvencii). Ukladajme ich tak, ako by sme ich
chceli ma zoradené v reportái.
3. Keï budeme ma zábery zoradené, vyberme z nich len to, èo pouijeme. Buï zábery skracujme
(keï prejdeme na koniec záberu, objaví sa èervená ípka a my môeme záber potiahnutím skráti)
alebo ich strihajme tlaèidlom
Záber sa vtedy rozdelí na dve èasti: tú nepotrebnú
polovicu záberu zmaeme, tú potrebnú necháme.
4. Máme teda zoradené zábery tak, ako ich chceme v reportái ma. Odstránili sme vetko nepotrebné,
zostáva nám prida menovky v rozhovoroch (keï niekto na obraze rozpráva, dajme mu tam jeho
meno a funkciu, poprípade môeme napísa iba slovo ANKETA). Pre pridanie titulkov stlaèíme
tlaèidlo
a vyberieme si z moností: titulky na úvod, na vybraný klip, na záver,... Titulky
(stopa pod videom v TIMELINE). Úvodné a závereèné titulky
umiestnime do filmu do
sa pridajú samostatne.
5. Pridajme hudbu (ak je nutné ju tam da) do stopy pod videom (TIMELINE má tri stopy, jedna z nich
je urèená iba pre hudbu). Hudbu môeme stíi  klikneme na hudbu pravým tlaèidlom myi a klikneme
na hlasitos, tú potom upravíme).
alebo
alebo keï klikneme
6. Pridajme závereèné efekty: strihové efekty (
pravým tlaèidlom myky na video èi hudbu, tak môeme nájs ve¾ké mnostvo efektov (napr. Zrýchlenie,
zmeni farbu videa, atï.). Odporúèané je da do hudby efekt:
7. Pokia¾ máme problém so zvukom (hudba stále prekrýva komentár), tak v
nájdeme monosti, ako tento problém vyriei.
8. Keï je film hotový, klikneme na
Zadáme, kam chceme uloi film, èi chceme da vytvori film na DVD
alebo èi nám staèí reportá iba ako video súbor v poèítaèi, ktorý po
tom nahráme na youtube. Pomenujeme si reportá a dáme ju
publikova. O pár minút budeme ma film hotový a nájdeme
ho tam, kam sme sa rozhodli ho umiestni pri publikovaní
(èasto to býva prieèinok VIDEO alebo je priamo na ploche,
poprípade sme ho nechali napáli na DVD).
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1. Spustíme strihový program, hneï v úvode zadáme
vytvori
v ïalej ta
bu¾ke zadáme lokalitu, kam chceme projekt uloi
(
 vytvoríme si prieèinok na disku, na ktorom
máme najviac vo¾ného miesta) a pomenujeme strihový
projekt
. V ïalej tabu¾ke s formátmi buï nastavíme
správny natáèací formát alebo stlaèíme iba
vie rozozna formát sám a nastaví správny formát strihu po umiest
není záberu do timeline (viï. krok 3).
2. Po otvorení strihového programu nahráme videá a hudbu do
programu:
Nahrané videá, fotky alebo hudbu nájdeme v sekcii
V tejto sekcii je moné si vytvori aj jednotlivé prieèinky ako napr. anketa, rozhovory, ilustraèné
zábery, a roztriedi si tak materiál do týchto prieèinkov. Pri strihu je dôleité ma poriadok,
ak sa toti máte vyzna v stovke rôznych záberov, je nutné vedie, kde ich môeme nájs.
3. V tabu¾ke
máme teraz nahraté vetky videá a hudbu. Zoberieme jedno video
a premiestníme ho do
(draním ¾avého kliku myi). Ak sa objaví tabu¾ka,
. Postupne si do sekvencie premiestòujeme videá z prvej tabu¾ky tak, ako by
zadáme
sme ich chceli ma zoradené v reportái. Keï chceme niektoré zábery medzi sebou prehodi,
jednoducho iba daný záber podríme a prehodíme ho s tým druhým. Je dôleité, aby v timeline
bola nad premiestneným záberom ltá farba.
4. V strihovej sekvencii je vidie, e zábery sú rozdelené na VIDEO (hore) a AUDIO (dole). A e sa tu
nachádza viacero stôp. So stopami môeme pracova  môeme do nich uklada viac hudby, zvukov
alebo videí èi titulkov. Ak máme v prvej stope video a do druhej (nad prvé video) umiestnime ïalie
video  prekryjeme ho. V hudobných stopách zase môeme postupova tak, e do druhej stopy
umiestnime hudbu, do tretej výpoveï, atï...
5. Zábery a hudbu môeme striha: keï chceme záber rozdeli, stlaèíme písmeno (cut) alebo
klikneme na ikonu malej iletky. Po kliknutí na daný záber sa video rozdelí. Keï u video deli
nechceme, stlaèíme písmeno alebo stlaèíme ikonu ípky  naskoèí nám znova ípka myi.
Klikneme na rozdelený záber a odstránime
tú èas, ktorú nepotrebujeme. Ak nechceme
video striha, mykou podídeme ku koncu záberu, objaví sa èervená ípka  òou môeme
záber skracova alebo predlova.
6. Ak chceme vyui medzi strihmi efekty, napr. prelínaèku medzi zábermi:
pouijeme
(alebo
 ten sa pouíva na záver reportáe). Na efekt
klikneme, podríme ho ¾avým tlaèidlom myi a premiestníme ho
na úvod alebo na záver záberu (do videa, nie audia). Rovnako
môeme poui aj zvukové prelínanie:
prenesieme ho na zaèiatok záberu, do audia. Tento efekt
zabezpeèí postupne doznievanie zvuku.
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7. Ak chceme v reportái vytvori titulky:
. Otvorí sa okienko,
v ktorom vidíme náh¾ad videa (ten urèujeme na sekvencii a to prehrávaním). V tabu¾ke klikneme
na ikonu písmena T a potom klikneme do obrazu: môeme zaèa písa. Text po dokonèení môeme
umiestni v obraze kamko¾vek. V tabu¾ke nájdeme aj mnostvo efektov pre písmo (napr. tieò 

, rôzne typy písma:
, alebo môeme urèova ve¾kos písma
, atï.).
Ak sme s titulkom spokojní, tabu¾ku zatvoríme. Titulok sa pridal do tabu¾ky s nahratými zábermi.
Rovnako ako nové video, tak aj titulok musíme prida do SEQUENCE (do strihovej sekvencie).
Titulok vak vdy pridávame do druhej alebo vyej video stopy. Titulok umiestníme nad záber,
pre ktorý je urèený. Na úvod a záver titulku vloíme efekt
.
. Otvorí sa
8. Ak sme s postrihanou reportáou spokojní, vyexportujeme ju:
tabu¾ka, v nej si vyberieme formát (najèastejie sa odporúèa H264) a nastavenie formátu 
(odporúèa sa napr.
alebo
, alebo iba
). Potom zadáme
názov videa (
) a zadáme
(pozor: cez program Adobe Premiere Pro sa nedá
vytvori priamo DVD, ale iba video súbor. Pre vytvorenie DVD musíme poui iný program).

Keï video máme hotové, nebojme sa ho ukáza druhým. Buïme vak pripravení na to, e video
môe vzbudi u diváka emócie: môe ho rozrui to, èo uvidí alebo naopak rozosmia. Tie buïme
pripravení na názor diváka: ten èasto môe by aj kritický. Zapamätajme si vak, e v kadej kritike
je aj kúsok pravdy, preto nebuïme tvrdohlaví a z názoru si skúsme aj zobra ponauèenie do
budúcnosti.
Najviac divákov nájdete na internete. Preto si zalome vlastný úèet
na www.youtube.com alebo na webovej stránke: www.vimeo.com .
Aký je medzi nimi rozdiel?
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Youtube je bezpochyby najlepou monosou pre uverejnenie videa. Oslovuje najviac divákov
a dokonca môeme vïaka vysokej sledovanosti aj zarobi peniaze. Youtube taktie poskytuje
ve¾ké mnostvo doplnkových sluieb, niektoré sú vak sprístupnené a po zaplatení poplatku.
Nevýhody youtubu spoèívajú napríklad v tom, e youtube odmietne zverejni dlhie video ako
20 minút alebo nám môe video zmaza, keï zistí nelegálny obsah (napr. hudba). Taktie je
problém aj s kvalitou videa. Pokia¾ by sme chceli ma lepiu kvalitu prehrávania (HD), tak by sme
znovu museli vyui jeden z doplnkov, ktoré môu by spoplatnené.
Pokia¾ by sme chceli uverejni video vo výbornej kvalite (HD), ktoré je dlhie ako 20 min., tak
vyuime stránku VIMEO.com. Ide o stránku, na ktorej sa uverejòujú kvalitnejie videá ako na
youtube. Ide o platformu pre toho, kto sa chce filmovaniu venova na lepej úrovni a záleí mu
na divákovi a aj na kvalite. Nevýhodou vimeo.com je vak obmedzenos vo ve¾kosti pridaného
videa (pokia¾ nechceme plati za prémiový úèet, tak musí ma nae video ve¾kos do 500 MB)
a rovnako môeme prida iba jedno video za týdeò v HD kvalite.

Pre vytvorenie si profilu na youtube alebo na vimeo.com je nutné si zaloi mail, najlepie
GMAIL (napr. mladireporteritrencin@gmail.com). Potom postupujeme pod¾a pokynov na
stránkach  vytvorenie si profilu je vak otázka len pár minút.
Pri nahrávaní videa nezabudnime na dobrý názov a na náh¾adovú fotografiu videa  obe toti
vzbudzujú záujem u budúceho diváka. Práve vïaka názvu a fotografii ¾udia na nae video
kliknú a pustia si ho. Pre viac pozretí nám zase pomôe rozposla video cez maily kamarátom,
spoluiakom, rodièom,... alebo video zdie¾a na sociálnych sieach (facebook alebo twitter).
Èasto pomáha umiestni video na facebookový fanpage mesta alebo obce, z ktorej pochádzate
alebo miesta, o ktorom sa rozpráva vo videu. Nako¾ko sociálne siete umoòujú zdie¾a èi
komentova videá, môe nau reportá za krátky èas vidie naozaj ve¾ké mnostvo divákov.
Pokia¾ by sme chceli dosiahnu ete vyiu sledovanos, skúsme oslovi so svojím videom niektorý
z internetových denníkov a magazínov. Pokia¾ sa im bude nae video páèi, môu o danom
probléme z reportáe napísa èlánok a nae video dajú zdie¾a na svoj web, ktorý navtevujú
tisíce návtevníkov za deò.
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1) Dåka: menej ako 3 minúty
2) týl: krátky dokument alebo reportá/rozhovor
3) Názov: max. 140 znakov
4) Formát súaného príspevku musí by kompatibilný s YOUTUBE poiadavkami:
▪ WebM files ‐ Vp8 video codec and Vorbis Audio codec;
▪ MPEG4, 3GPP and MOV files ‐ Typically supporting h264, mpeg4 video codecs,
and AAC audio codec;
▪ AVI ‐ Many cameras output this format ‐ typically the video codec is MJPEG and
audio is PCM;
▪ MPEGPS ‐ Typically supporting MPEG2 video codec and MP2 audio;
▪ WMV;
▪ FLV ‐ Adobe‐FLV1 video codec, MP3 audio.
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Po preèítaní vetkých riadkov tejto broúry ste urèite sami prili na to,
e úvodná veta Natoèi film dnes nie je iadna veda, je jedno ve¾ké klamstvo.
Ale keby sme hneï v úvode napísali, èo so sebou tvorba filmu nesie, tak by ste
mono neèítali ani ïaliu stránku. ¼udia si dnes toti myslia, e tvori video je zábava
a vôbec si neuvedomujú, e ko¾ko pravidiel a vedomostí musí èlovek dodriava,
aby video aj naozaj dokonèil.
Preto by sme mohli úvodnú vetu pozmeni na "Natoèi film dnes JE veda."
Preto sa dnes film a tvorba videa aj tuduje na vysokej kole.
Ak sme nezostali len pri èítaní týchto riadkov, ale sami sme aj vyskúali vytvori film èi reportá
a páèilo sa nám to  neváhajme a ïalej sa zdokona¾ujme!
Moností je ve¾a. A ktovie? Mono raz reportá, ktorá vznikla po preèítaní tejto broúry,
ovplyvní milióny ¾udí. Tak teda, ve¾a astia a podarených záberov!
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