
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Karel Klatovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání 

společnosti Microsoft. 



 
3 

Obsah 
 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 4 

1.1. Systémové požadavky ............................................................................................................. 4 

1.2. Instalace................................................................................................................................... 5 

1.3. Windows LiveID ....................................................................................................................... 7 

2. Windows Live Movie Maker ............................................................................................................ 9 

2.1. Import videa ............................................................................................................................ 9 

2.2. První spuštění ........................................................................................................................ 10 

2.3. První kroky ............................................................................................................................. 11 

2.4. Titulky .................................................................................................................................... 12 

2.5. Animace ................................................................................................................................. 15 

2.6. Vizuální efekty ....................................................................................................................... 15 

2.7. Nastavení projektu ................................................................................................................ 16 

2.8. Zobrazení ............................................................................................................................... 17 

2.9. Nástroje videa........................................................................................................................ 17 

2.10. Nástroje hudby .................................................................................................................. 18 

2.11. Práce s projektem .............................................................................................................. 19 

2.12. Možnosti sdílení filmu ....................................................................................................... 19 

2.13. Export a další použití ......................................................................................................... 20 

2.14. Závěr .................................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

1. Úvod 
Windows Live Essentials je zcela nový produkt společnosti Microsoft, který velice výrazným 

způsobem doplňuje a rozšiřuje funkcionalitu operačních systémů Windows Vista a Windows 7.  

Některé z aplikací obsažených v tomto balíčku byly již součástí předchozích verzí systému 

Windows. Ve Windows XP a Windows Vista jste se mohli setkat s aplikací Movie Maker, ve Windows 

XP s aplikací Outlook Express, ve Windows Vista s aplikací Windows Mail apod. Hlavním důvodem, 

proč tyto aplikace nejsou v nejnovějším operačním systému Windows 7, je fakt, že oddělená 

distribuce těchto aplikací podstatným způsobem zefektivňuje jejich vývoj a aktualizaci, protože již 

nejsou součástí samotného systému, což se pochopitelně nelíbilo i některým výrobcům podobného 

software. Proto se Microsoft rozhodl tyto a jiné další užitečné aplikace oddělit od operačního 

systému a distribuovat je samostatně. 

1.1.  Systémové požadavky 

Zájemce z řad uživatelů Windows XP musím bohužel již na úvod této příručky částečně zklamat, 

protože tento operační systém z roku 2001 není mezi podporovanými pro instalaci tohoto balíčku. 

Navíc tento systém bude společností Microsoft podporován do dubna roku 2014 a již nyní se nachází 

ve fázi prodloužené podpory, kdy na něj vycházejí pouze bezpečnostní aktualizace a záplaty. Pokud 

tedy budete chtít kompletní balíček Windows Live Essentials používat, je nutné vlastnit minimálně 

Windows Vista nebo Windows 7.  

Nicméně Microsoft uvolnil pro uživatele s operačním systémem Windows XP tento balíček také, 

ale bez aplikací a nástrojů, jež bez nových technologií ve Windows Vista a Windows 7 nemohou 

pracovat. Jsou jimi Windows Live Movie Maker a Windows Live Mesh. Všechny ostatní aplikace je 

možné na systému Windows XP provozovat.  

Pro úplnost dodávám oficiální systémové požadavky pro tento balíček tak, jak je definuje přímo 

výrobce: 

 Operační systém: 32bitové nebo 64bitové edice systémů Windows Vista Service Pack 2  
s aktualizací Platform Update pro Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008  
s aktualizací Service Pack 2 a Platform Update pro Windows Server 2008 nebo 
Windows Server 2008 R2. 

 Procesor: 1.6 GHz a lepší 

 Paměť: 1 GB paměti RAM a více 

 Rozlišení: Nejméně: 1024 x 576 

 Připojení k Internetu: Internetové funkce vyžadují přístup k Internetu pomocí telefonického 
nebo širokopásmového připojení (poskytovaných zvlášť). Mohou být účtovány příplatky  
za místní nebo meziměstské hovory. 

 Grafická karta: Program Windows Live Movie Maker vyžaduje videokartu podporující 
rozhraní DirectX 9 nebo novější a nástroj ShaderModel 2 nebo novější. 
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Další požadavky 

Následující komponenty jsou nezbytné pro určité programy Windows Live. Pokud se v počítači 
nenacházejí, budou nainstalovány při instalaci produktu. 

 Pro programy Fotogalerie a Movie Maker: Některé komponenty technologie DirectX 9. 

 Pro platformu Windows Live Mesh: Ke spuštění platformy Windows Live Mesh v počítači Mac 
je nutný nainstalovaný systém OS X 10.5 nebo novější. 

 

Poznámky 

 Chcete-li nainstalovat či odinstalovat software Windows Live, je nutné se k počítači přihlásit 
pomocí účtu správce. 

 Chcete-li nainstalovat aktualizace Platform Update pro Windows Vista nebo Windows 
Server 2008, klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Všechny programy a poté na 
položku Windows Update a následně vyberte požadované aktualizace. 

 

 

1.2.  Instalace  

Pokud tedy výše uvedené požadavky vás počítač splňuje, můžete si tento balíček aplikací a 

nástrojů nainstalovat. Stačí k tomu využít aktualizace přes Windows Update, případně instalační 

soubor naleznete také na adrese: 

http://explore.live.com/windows-live-essentials 

 

Uvedená adresa se může v průběhu času změnit (jako každý odkaz na Internetu), v tom případě 

tedy pro získání instalačního balíčku Windows Live Essentials využijte váš oblíbený internetový 

vyhledávač. Stažení instalačního balíčku je velice rychlé, protože se stahuje pouze samotný instalační 

http://explore.live.com/windows-live-essentials
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program, nikoliv aplikace jako takové. Teprve na základě výběru v instalačním průvodci, jaké aplikace 

chcete nainstalovat, se příslušné aplikace stáhnou a nainstalují. Je to poměrně logický a efektivní 

krok, poněvadž v případě zájmu uživatele o jednu jedinou aplikaci z celého balíčku by bylo nutné 

stáhnout instalační soubory pro všechny obsažené nástroje a aplikace. V rámci tohoto balíčku máte 

možnost si vybrat instalaci následujících nástrojů, aplikací a komponent.  

 Windows Live Fotogalerie – jednoduchý, ale efektivní správce a editor fotografií 

 Windows Live Mail – poštovní klient pro přehlednou práci s emaily 

 Windows Live Messenger – internetový „kecálek“ pro chatování s přáteli 

 Windows Live Movie Maker – výkonná aplikace pro tvorbu a střih působivých filmů 

 Microsoft SilverLight – doplňkový nástroj pro správné zobrazování některých webových 

stránek 

 Windows Live Mesh – nástroj pro synchronizaci dat mezi různými počítači a/nebo webovým 

úložištěm 

 Windows Live Writer – aplikace pro snadné publikování příspěvků na blogy 

 Windows Live Zabezpečení rodiny – nástroj pro zabezpečený přístup dětí na Internet 

 Outlook Connector – nástroj pro přístup k emailu ve službě Hotmail pomocí aplikace Outlook 

 Messenger Companion – nástroj pro sdílení oblíbených odkazů s přáteli 

 Panel nástrojů Bing – panel internetového prohlížeče pro bezpečné surfování, práci 

s emailem a vyhledávání na Internetu 

Po stažení instalačního souboru jej spusťte a zobrazí se následující instalační průvodce, který vás 

celým procesem instalace v několika krocích provede. 

 

Nejprve je nutné vybrat, zda chcete instalovat všechny 

aplikace a nástroje v tomto balíčku. V případě, že 

chcete zvolit ručně, které součásti budou 

nainstalovány, klepněte na druhou možnost. 

 

 

 

 

 

V dalším kroku je tedy možné vybrat, jaké součásti 

balíčku se budou do počítače instalovat. Po výběru 

klepněte na tlačítko Nainstalovat. 
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Instalátor začne stahovat potřebné soubory a po jejich stažení 

začne vybrané aplikace a nástroje instalovat. Celý proces 

instalace a zejména jeho rychlost jsou závislé na rychlosti 

vašeho připojení k síti Internet a na výkonu vašeho počítače. 

 

 

 

Po úspěšné instalaci je zobrazeno potvrzovací okno  

a po potřebném restartu můžete začít vámi vybrané 

aplikace používat. 

 

 

Aplikace jsou ve výchozím stavu v nabídce Start rozděleny do dvou umístění. Přímo v nabídce 

Start naleznete aplikace Mail, Movie Maker, Messenger a Fotogalerie, všechny ostatní pak naleznete 

ve složce Windows Live. Některé z nich (například Silverlight) se nezobrazují nikde, protože se jedná 

o technologii pro internetové prohlížeče, a nikoliv o samostatnou aplikaci. 

 

1.3.  Windows LiveID 

 

Pro některé z aplikací v rámci balíčku Windows Live Essentials budete bezpodmínečně 

potřebovat tzv. LiveID, pro ostatní aplikace je jejich využití velice doporučováno. O co se vlastně 

jedná? Windows Live ID je váš osobní účet pro využívání všech služeb společnosti Microsoft. Ať už se 

jedná o emailové řešení Hotmail, přístup na webové úložiště SkyDrive, komunikaci s přáteli přes 

Messenger a jakoukoliv další službu od Microsoftu, kde je 

nutné se nejdříve přihlásit, vždy budete potřebovat účet 

Windows LiveID. Pokud již takový účet máte, není nutné 

jej pro využití aplikací z tohoto balíčku zakládat znovu, 

můžete samozřejmě použít již existující. Ti z vás, kteří 

tento účet nemají, nechť se podívají na stránku 

www.live.cz, zde v levé dolní části máte možnost si nové 

LiveID vytvořit. Při vytváření jste provedeni standardním 

registračním procesem, v němž jste dotázáni na několik 

základních údajů a po dokončení registrace je vaše LiveID 

okamžitě aktivováno a můžete jej ihned využívat napříč 

všemi službami. Při vytváření nového LiveID máte 

možnost si vytvořit LiveID na základě vaší, již existující 

http://www.live.cz/
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emailové adresy nebo si vytvořit nové LiveID včetně nové emailové adresy. Např. pokud máte 

emailovou adresu jan.novak@seznam.cz, máte možnost si vytvořit naprosto stejné LiveID při 

zachování vaší emailové adresy. Stejně tak ale máte možnost si vytvořit LiveID včetně nové emailové 

schránky, a to např. ve tvaru jan.novak@hotmail.cz apod. Výhodou emailové schránky od společnosti 

Microsoft je kupříkladu plná podpora v aplikaci Windows Live Mail a kromě klasické emailové služby 

nabízí i pokročilé funkce kalendáře, kontaktů a další velice zajímavé a užitečné vlastnosti. Navíc  

ve vašem novém emailovém účtu máte možnost nastavit, aby vám do něj chodila i pošta ze staré 

poštovní schránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jan.novak@seznam.cz
mailto:jan.novak@hotmail.cz
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2. Windows Live Movie Maker 
Doby, kdy počítač sloužil pouze jako lepší psací stroj, jsou naštěstí dávno pryč a dnes je téměř 

každý počítač i výkonným multimediálním zařízením. Na počítačích ovšem není nutné jen filmy 

sledovat, ale díky vhodným aplikacím a nástrojům si můžete i vytvářet vlastní. Jedním z takových 

nástrojů je i Windows Live Movie Maker. Tato aplikace má své kořeny již v operačním systému 

Windows XP, u kterého byla nedílnou součástí, díky čemuž se ji naučily používat miliony lidí po celém 

světě. Nejinak tomu bylo v systému Windows Vista, zde se Movie Maker objevil ve vylepšené verzi, 

která přidávala nové prvky chybějící ve verzi ve Windows XP, např. export na DVD apod.  

S Windows 7 potkal Movie Maker stejný osud jako např. aplikaci Mail/Outlook Express. Aplikace 

se od systému oddělila, je vyvíjena samostatně a je součástí balíčku Windows Live Essentials 2011. 

Navíc se tentokrát jedná o naprosto přepracovanou verzi a naleznete v ní oproti předchozím verzím 

zejména tyto novinky: 

 Ovládání pomocí pásu karet 

 Import videa z webové kamery 

 Editace a střih s podporou HD videa 

 Pokročilé nástroje pro práci s textem, zvukem a obrazem 

 Nové animace a vizuální efekty 

 Možnost tvorby širokoúhlých snímků 

 Export filmu na YouTube, Facebook, SkyDrive, DVD apod. 

Jak vidíte, novinek je v aplikaci poměrně hodně, nicméně samotná filozofie práce s aplikací 

zůstala stejná. Jen došlo k přepracování vzhledu a vzniku nových funkcí. Analogicky by se tato změna 

dala přirovnat přechodu z Office 2003 na Office 2007. Jádro a princip práce s aplikacemi také zůstaly 

stejné a jen došlo ke změně ovládání pomocí pásu karet a přibylo několik podstatných novinek. 

 

2.1.  Import videa 

Aby bylo možné vůbec nějaký film vytvářet a upravit, je nejprve nutné dostat do počítače, 

potažmo do aplikace Movie Maker zdrojové soubory, se kterými budeme chtít dále pracovat a ze 

kterých budeme vytvářet výsledný a efektní film.  

Mezi nejpoužívanější zdroje klipů dnes patří: 

Digitální fotoaparát – v dnešní době je digitální fotoaparát téměř povinnou součástí každé rodiny  

a naštěstí přenos dat do počítače je velice snadný a zvládne jej skoro každý. Díky neustálému vývoji 

v této oblasti je možné pomocí digitálního fotoaparátu nahrávat bez větších problémů i kvalitní videa, 

a to dokonce v HD rozlišení. V případě, že fotoaparát disponuje optickým stabilizátorem, je kvalita 

výstupu téměř k nerozeznání od běžných videokamer. Z fotoaparátu je poté možné fotky a videa 

přenést pomocí USB kabelu, který je dodáván s fotoaparátem. Stačí jej propojit s PC, zapnout 
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fotoaparát a postupovat podle pokynů na obrazovce. V některých případech se digitální fotoaparáty 

chovají jako výměnné zařízení (např. flash disk) a zobrazí se vám jako nová jednotka v počítači.  

Druhou možností je přenos přímo pomocí paměťové karty, na které jsou data uložena. Tato možnost 

je výrazně rychlejší než přenos dat po USB kabelu. Nevýhodou je nutnost vlastnit čtečku paměťových 

karet (běžná součást notebooků a většiny značkových domácích počítačů) a nutnost manipulovat 

přímo s kartou, tj. pokaždé otevřít kryt na fotoaparátu, vyndat kartu, vložit do čtečky, nahrát data  

do PC, vyndat kartu, zandat do fotoaparátu a následně zavřít krytku.  

Digitální kamera – zde je proces práce velice obdobný jako u fotoaparátu, opět stačí propojit obě 

zařízení a zkopírovat soubory (videa), které chcete nadále upravovat. Navíc jsou tyto kamery často 

doplněny o konektor FireWire, který poskytuje několikanásobně rychlejší přenos dat než USB. 

Analogová kamera – zde je nutné nejprve film do počítače přehrát, a to buď za pomocí aplikace 

Movie Maker, nebo aplikace dodávané se samotnou kamerou. Nutno ovšem podotknout, že v tomto 

případě se jedná o klasické přehrávání z jednoho zařízení na druhé a ve většině případů bude nahrání 

do počítače trvat tak dlouho, jak dlouho trvá samotný film na kameře. 

Webkamera – novinkou v aplikaci Movie Maker je možnost přímého importu z připojené 

webkamery. 

Internet – na Internetu existuje mnoho serverů, na kterých lze přehrávat miliony filmů od uživatelů, 

mezi nejznámější patří YouTube. Asi jste si ale u těchto serverů také všimli toho, že u nich není 

možnost stažení těchto filmů a snímků. Je to z toho důvodu, že práva k těmto snímkům vlastní jen 

a pouze jejich autor a jakékoliv další využití bez jeho svolení by bylo minimálně neetické. Nicméně  

i tak existují nástroje a aplikace, které vám umožní videa z YouTube stáhnout. Stačí, když ve vašem 

oblíbeném internetovém vyhledávači zadáte termín „YouTube stahování“ a zobrazené výsledky vás 

již nasměrují správným krokem. 

2.2.  První spuštění 

Po prvním spuštění aplikace se zobrazí okno aplikace, které je rozděleno do tří hlavních částí, většina 

prvků je zatím neaktivní: 

• Pás karet s příkazy 

• Okno s náhledem 

• Oblast pro řazení fotek a 

videa. 

  

  

Oblast pro 

řazení snímků, 

fotek a videa 

Náhled 

výsledného 

snímku 

Pás karet s příkazy 

pro práci s filmem 
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Jako obvykle jsou nejčastější příkazy umístěny na kartě Domů. 

 

Schránka – slouží pro práci s daty ze schránky (vyjmout, kopírovat, vložit) 

Přidat videa a fotografie – vloží do zpracovávaného projektu vybrané fotky a videa 

Přidat hudbu – slouží pro vložení hudby pro hudební podkreslení filmu 

Video z webové kamery – umožňuje vložit video z připojené webové kamery 

Snímek – vytvoří z aktuálního snímku dle stopáže videa obrázek pro pozdější použití 

Název – vloží titulek na začátek filmu 

Titulek – vloží titulek do stávajícího snímku 

Závěrečné titulky – slouží pro vložení závěrečných titulků snímku 

Motivy – umožňuje automaticky vytvořit film na základě šablony motivu 

Otočit doleva/doprava – otočí obrázek v projektu 

Sdílet – slouží pro export filmu na weby SkyDrive, Facebook, YouTube a další 

Uložit film – slouží pro uložení filmu do počítače 

 

2.3.  První kroky 

Ukažme si tedy na následujícím příkladu, jak začít při tvorbě videa. Princip práce je takový, že 

přes tlačítka Přidat videa a fotografie, Přidat hudbu, případně Video z webové kamery si do oblasti 

pro řazení snímku vložíte objekty, které chcete v projektu použít.  

Po klepnutí na tato tlačítka se otevře standardní dialogové okno pro procházení složkami  

na pevném disku, takže stačí jen příslušný objekt označit a klepnout na tlačítko Otevřít. 
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 Po vložení všech požadovaných obrázků, fotek, videí a hudby může pracovní prostředí 

vypadat např. takto: 

 

Všimněte si rozdílné reprezentace vloženého obrázku (náhled), videa (filmový pás) a hudby 

na pozadí (zelený pruh nad náhledy). Objekty se do oblasti pro řazení snímku vkládají v takovém 

pořadí, v jakém jsou do aplikace vloženy, nicméně je můžete samozřejmě kdykoliv přemístit a změnit 

pořadí dle svého uvážení. K tomu stačí chytnout jakýkoliv objekt levým tlačítkem myši a přesunout jej 

na požadované umístění. Všimněte si také, že v případě, kdy je vložená hudba delší než připravovaný 

film se délka hudby přizpůsobí délce filmu, resp. v daném místě přestane hrát. 

Velice důležitá je oblast v levé části aplikace, která slouží k okamžitému náhledu vytvářeného 

filmu. Pokud si chcete přehrát film od určité pozice, stačí pouze v oblasti s vloženými fotkami  

a videem klepnout na požadované místo a v okně pro náhled klepnout na prostřední tlačítko  

nebo stisknout mezerník. 

Dalo by se říci, že v této chvíli je projekt připraven k exportu do videosouboru, nicméně 

Windows Live Movie Maker toho umí mnohem více a většina z vás se s tak jednoduchým filmem 

nespokojí. 

2.4. Titulky 

Jednou z nejčastějších součástí videosnímků jsou titulky a i ty lze v programu Windows Live 

Movie Maker vytvářet. Nejběžnější jsou titulky na začátku videa, ale můžete se setkat i s titulky 

koncovými nebo s titulky vloženými na určitý objekt. 

Pro vložení počátečních titulků stačí klepnout na kartě Domů ve skupině Přidat na položku 

Název. Před aktivní obrázek/video se vloží objekt titulku, proto je nutné klepnout levým tlačítkem 

myši před započetím tohoto úkonu na první objekt (v tomto případě obrázek skály). 
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V levé části aplikace se zobrazí okno pro editaci titulku, stačí tedy vepsat požadovaný název. 

Všimněte si, že kolem objektu titulku je přerušovaný pruh, který slouží k přemístění nadpisu  

na jakékoliv místo, což je naprosto stejný postup, s nímž se někteří z vás setkali např. při práci 

s textovými poli v aplikaci PowerPoint. 

 

Ne každému ale bude zřejmě vyhovovat přednastavené formátování v podobě bílého písma  

na černém pozadí. V tom případě je zapotřebí využít kontextovou kartu Textové nástroj – Formát, 

která nabízí další možnosti úpravy titulku. 

 

Ve skupině Schránka máte možnost vložit do titulku obsah zkopírovaný např. z jiné aplikace. V praxi 

se toto nastavení běžně nepoužívá, ale může se hodit například v případě cizojazyčných názvů nebo 

názvů se speciálními symboly. V tomto případě je mnohem snazší si název zkopírovat a sem jej vložit, 

než ho složitě psát znovu. 

Skupina příkazů Písmo nabízí základní možnosti formátování napsaného textu, které můžete znát 

např. z aplikace Word. Je tedy možné změnit typ písma, jeho velikost, řez či barvu. 

V další skupině – Odstavec – se nastavuje průhlednost titulku a jedno ze tří zarovnání (doleva,  

na střed, doprava) vzhledem k vloženému objektu. 
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Předposlední skupina Úpravy nabízí příkazy pro nastavení barvy pozadí titulku a počáteční 

čas aktivace titulku a délku jeho trvaní.  

V poslední skupině Efekty se nabízí velké množství efektů, které nastavují, jakým způsobem 

se mají titulky zobrazit. Stačí si jeden z nabízených efektů vybrat a klepnout na něj, bude okamžitě 

aplikován. Abyste ještě před potvrzením výběru viděli, jak bude daný efekt na vybraném titulku 

vypadat, stačí na něj pouze najet myší (bez klepnutí) a náhled vybraného efektu se zobrazí v levé části 

aplikace v oblasti náhledu filmu. 

 

Naprosto stejným způsobem jako s počátečním titulkem se pracuje i s dalšími dvěma příkazy 

ve skupině Přidat. Tlačítko Titulek vám přidá titulek na vybraný obrázek nebo video (je tak možné 

vytvořit titulek s vlastním pozadím) a tlačítko Závěrečné titulky vám umožní, jak již z názvu vyplývá 

přidat titulky na konec celého připravovaného filmu. Následná editace těchto titulků je naprosto 

shodná s výše uvedeným odstavcem. 
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2.5. Animace 

 Dalšími zajímavými efekty, které je možné do připravovaného videa vložit, jsou Přechody a 

efekty Posunutí a přiblížení a naleznete je na kartě Animace 

 

Přechody – nastavují efekt, který se promítne při přechodu z jednoho objektu (obrázek, film) na další. 

V nabídce jsou desítky různých možností. 

Posunutí a přiblížení – představují efekty, jež lze aplikovat přímo na objekt ve videu a které 

rozpohybují statické obrázky animací. S tímto efektem jste se mohli setkat např. u produktu 

PhotoStory3, jenž Microsoft nabízí zdarma pro uživatele Windows XP. 

 

Platí, že by se tyto efekty měly užívat střídmě a nedělat z vašeho videa přehlídku všech přechodů, 

které Movie Maker nabízí. Všimněte si, že u přechodů je možné nastavit i dobu trvání vybraného 

efektu, který tak může být delší nebo kratší, než je standardních 1,5 vteřin. Pokud tedy chcete 

na vybraný objekt (obrázek, video) aplikovat jeden z výše uvedených obrázků, postupujte takto: 

1. Klepněte v přehledu objektů na ten, kterému chcete přiřadit efekt animace. 

2. Na kartě Animace v kategorii Přechody nebo Posunutí a přiblížení si vyberte požadovaný 

efekt a klepněte na něj. 

3. Efekt je na objekt aplikován. 

U obou typů efektů je možné využít tlačítko Použít na vše. To se hodí, pokud máte vybraný určitý 

efekt a chcete jej využít na všechny vložené objekty ve filmu najednou. V seřazených objektech 

poznáte aplikovaný přechod nebo posunutí a přiblížení podle změny náhledu obrázku. 

 

2.6. Vizuální efekty 

Vizuální efekty jsou další zajímavou funkcí, jak změnit grafický vzhled vašeho videa. Je zapotřebí 

je ale používat s rozvahou, protože některé z nich dokáží změnit obrázek téměř k nepoznání. Nabídku 

těchto efektů naleznete na kartě Vizuální efekty. Po klepnutí na šipku dolů vedle základní nabídky se 

rozbalí seznam všech dostupných efektů. 
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Na obrázku vidíte aplikace některých efektů. 

 

 V případě, že chcete vybraný efekt použít na všechny objekty ve vašem filmu (fotky, 

videa), např. chcete udělat celý film černobíle, je vhodné použít tlačítko Použít na vše, které se na 

této kartě také nachází. Kromě tohoto tlačítka je také možné ještě upravovat jas vybraných efektů. 

2.7. Nastavení projektu 

Další kartou, která se v aplikaci nachází, je karta Projekt. Na ní je možné konfigurovat vlastnosti 

týkající se projektu jako celku. 

 

Směšování zvuku – umožňuje nastavit poměr hlasitostí mezi zvukovou stopou u vložených klipů 

a zvukovou stopou z hudby vložené jako pozadí celého vašeho filmu. Toto nastavení se může hodit 

např. když chcete, aby v celém filmu byly zvuky z vloženého klipu hlasitější a hudba vložená na pozadí 

pouze jemně dokreslovala celý film. 

Přizpůsobit hudbě – ne vždy se vám povede vybrat hudbu na pozadí takové délky, aby končila přesně 

s poslední fotkou nebo klipem. Stejně tak není asi vhodné řešení nuceně odebírat nebo přidávat 

fotky, aby vám délka celého filmu ladila s délkou hudebního pozadí. Třetím, neméně pracným 

řešením by byla ruční úprava délky zobrazení každé fotky. A právě to umí volba Přizpůsobit hudbě 

provést automaticky. Po klepnutí na toto tlačítko dojde ke změně délky zobrazení každé fotky (ve 

výchozí konfigurace je nastaveno na 7 sekund) tak, aby výsledná délka obrazové stopy byla stejně 

dlouhá jako vložená hudba. 
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Poměr stran – umožňuje změnit poměr stran vytvářeného videa s ohledem na čím dál více 

populárnější širokoúhlé zobrazení. Při vytváření širokoúhlých filmů je vhodné již při pořizování fotek 

a klipů na toto myslet a fotit a natáčet v tomto poměru.  

2.8. Zobrazení 

Poslední standardní karta Zobrazení slouží ke změně zobrazení objektů při vytváření filmu. Máte 

možnost si přiblížit nebo oddálit časové zobrazení objektů, změnit velikost miniatur, případně 

zobrazit náhled vytvářeného videa přes celou obrazovku. 

 

2.9. Nástroje videa 

Po klepnutí na objekt obrázku nebo videa v přehledu objektů se vám zobrazí nová kontextová 

karta Nástroje videa - Úpravy, která slouží k dalším úpravám těchto částí filmu. Při klepnutí na 

obrázek je na této kartě aktivována pouze jedna položka, a to Doba trvání. Ta nastavuje, jak dlouho 

se má daná fotka ve výsledném klipu zobrazit. Můžete totiž vytvářet video, u něhož je vhodné 

některé fotky nechat zobrazené delší dobu než ostatní (např. skupinové foto, kde se obvykle chce 

každý najít). V nabídce je rozmezí od 1 sekundy do 30, nicméně je možné do příslušného pole zadat 

jakoukoliv hodnotu od 0,03s do 86 400s (1den). 

 

Teprve po klepnutí na klip se zobrazí všechny nabídky na této kartě, a jak již z názvu vyplývá, 

slouží právě především pro úpravu videa. 

Hlasitost videa – umožňuje nastavit hlasitost videa od úplného ticha až po plnou hlasitost. Je nutné si 

uvědomit, že se týká pouze aktuálně vybraného klipu. 

Zesílení, zeslabení – slouží k pomalému začátku či konci zvukové stopy, zvuková stopa ve vybraném 

klipu tak bude pomalu nabíhat a pomalu se ukončovat. 

Rychlost – toto nastavení se používá, pokud potřebujete změnit rychlost přehrávání daného klipu. Je 

možné klip jak zrychlovat, tak i zpomalovat. 
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Rozdělit – tato volba umožňuje v místě, kde se aktuálně nachází 

ve videu rozdělovací čára, vytvořit z jednoho klipu dva. Tato volba 

se používá, pokud potřebujete například pouze jednu nebo 

druhou část klipu, případně pokud mezi tyto dvě části chcete 

vložit nějaký titulek, animaci apod. 

Nástroj Střih – slouží k pokročilému střihu videa, kdy kromě 

možnosti ponechat počáteční nebo koncovou část máte také 

možnost ponechat pouze část uprostřed klipu (například 10 

sekund od začátku a 15 sekund do konce). Nastavení střihu je 

možné provádět pomocí posuvné čáry nebo pomocí přesného 

zadání času střihu s přesností na desetiny sekundy. 

 

2.10. Nástroje hudby 

Podobně jako klip má i vložená hudba na pozadí (na kartě Domů ve skupině Přidat tlačítko Přidat 

hudbu) svou vlastní kartu, na které můžete upravovat její vlastnosti. Karta Nástroje hudby – 

Možnosti nabízí velké množství nastavení, jež umožňují zpřesnit, jak bude hudba přehrávána. 

 

Hlasitost hudby – umožňuje nastavit hlasitost hudby. Zde se ale jedná o nastavení hlasitosti pro celou 

její délku, takže pokud má např. vybraná písnička 5 minut, změna hlasitosti bude aplikována na tuto 

dobu. Pokud tedy chcete změnit poměr hlasitosti zvukové stopy vloženého klipu a hudby na pozadí, 

je možné tak globálně pro všechny klipy provést na kartě Projekt, případně jednotlivě na kartě 

Nástroje videa – Úpravy, kdy změníte hlasitost zvukové stopy u vybraného klipu, ale s hlasitostí 

hudby na pozadí pro celý film nepracujete. 

Zesílení, zeslabení – slouží k pomalému začátku či konci hudby, hudba tak bude pomalu nabíhat 

a pomalu se ukončovat. 

Rozdělit – podobně jako u videa tato funkce slouží k rozdělení hudby na pozadí na více částí. Tato 

funkce se hodí pro třetí možnost poměru zvukových stop hudby a zvuků v klipu. A to pro případ, kdy 

chcete, aby v daný okamžik hudba nebyla slyšet vůbec a byla slyšet pouze zvukové stopa z klipu. Zde 

tedy rozdělíte hudbu na dvě části, na konci první části vložíte požadovaný klip a po skončení tohoto 

klipu bude hudba pokračovat svou druhou částí. Po rozdělení hudby můžete s pozicí jednotlivých 

části pohybovat chytnutím zelené oblasti představující hudbu a posouváním na požadovanou pozici. 

Nastavit počáteční čas – používá se, když chcete ručně nastavit, od jaké chvíle se má hudba začít 

přehrávat.  
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Nastavit počáteční/koncový bod – slouží k oříznutí hudby tak, aby začínala nebo končila na dané 

pozici. Toto nastavení je opět možné provést buď posuvníky, nebo přesným zadáním časové stopáže. 

2.11. Práce s projektem 

Někdy se může stát, že tvoříte film o větší délce a složitosti, který vzhledem ke své povaze není 

dost dobře možné zvládnout dokončit během jednoho sezení u počítače. Nebo Windows Live Movie 

Maker využíváte ve škole a tam jste naopak limitování délkou vyučovací hodiny. Proto je možné 

v této aplikaci si uložit rozdělaný projekt a kdykoliv v budoucnu se k němu vrátit a pokračovat v práci 

do té doby, než bude film hotov.  

Tato možnost se skrývá přímo v hlavní nabídce. Klepněte tedy na modré tlačítko v levé horní části 

okna, kde se nachází volby Otevřít projekt, Uložit projekt a Uložit projekt jako. Při uložení projektu 

se zaznamenají všechny vložené objekty, titulky, animace, efekty a 

jejich časování a při následném znovuotevření se tyto informace 

znovu načtou. Pozor, v samotném souboru projektu jsou uloženy 

jen tyto informace. Pokud byste někomu nahráli pouze tento 

soubor, nejenom že se nejedná o exportovaný film, ale daná osoba 

ani po otevření v Movie Makeru jako projekt by stejně nic 

neviděla, protože nemá pravděpodobně na počítači stejné 

adresáře, podadresáře, fotky a hudbu jako vy. Stejně tak se projekt 

bude chovat, pokud si ho nakopírujete např. ze stolního počítače 

na notebook.  Pokud na notebooku nemáte stejně pojmenované 

soubory a složky a v nich stejně pojmenované soubory obrázků, 

hudby a videa, nic neuvidíte.  

2.12. Možnosti sdílení filmu 

Pokud se rozhodnete vytvářet v Movie Makeru film, zcela 

jistě nezůstane u toho, že si jej necháte sami pro sebe, ale 

budete se s ním chtít podělit, aby jej měli možnost zhlédnout i 

ostatní. Proto Movie Maker nabízí možnost rovnou z aplikace 

vytvořit, nahrát a sdílet vytvořený film na nejpoužívanější 

služby a sítě: 

 SkyDrive 

 Facebook 

 YouTube 

Všechny tyto možnosti sdílení naleznete na kartě Domů  

ve skupině Sdílet.  

Po klepnutí na zvolenou službu se zobrazí nabídka, v níž si 

vyberte kvalitu výsledného filmu, samozřejmě že platí přímá 

úměra mezi kvalitou filmu a jeho velikostí, což znamená, že 

větší soubory se také budou na danou službu nahrávat déle. 
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2.13. Export a další použití 

Druhou možností, jak naložit s již hotovým projektem vašeho filmu, je export 

ve formátu videosouboru. Výhodou je, že si jej můžete lokálně uložit, případně 

vypálit na DVD a přehrát kdykoliv bez nutnosti připojení k Internetu. Možnosti 

exportu ve formátu souboru jsou mezi uživateli poměrně časté, protože i 

s exportovaným souborem se kdykoliv později mohou rozhodnout jej nahrát na 

SkyDrive, Facebook nebo YouTube či kamkoliv jinam a zároveň stále mají lokální 

kvalitní kopii, třeba i v HD rozlišení. Nabídka pro export se skrývá pod tlačítkem 

Uložit film na kartě Domů ve skupině Sdílet. Případně můžete také klepnout na 

modré tlačítko hlavní nabídky vlevo nahoře a vybrat stejnojmennou položku 

Uložit film.  Výsledkem takového exportu je film ve formátu WMV (Windows 

Media Video), který přehrajete na všech počítačích.  

Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nabídka možností exportu. 

Vysoké rozlišení – umožňuje vytvořit video ve vysokém (HD) rozlišení. Je 

samozřejmě nutné, aby již zdrojové obrázky a klipy byly v HD rozlišení. 

Vypálit disk DVD – umožňuje rovnou vytvořit DVD s vaším filmem, po vytvoření samotného videa se 

spustí Windows DVD Maker, ve kterém máte možnosti konfigurace výsledné podoby vašeho DVD 

(hlavní nabídka, kapitoly, apod.) tak, jak jste zvyklí u běžných DVD. 

Pro počítač – často používaná varianta, vytvoří nejčastěji soubor o rozlišení 640x480 pixelů. Jedná se 

optimální kompromis mezi kvalitou videa a velikostí výsledného souboru. 

E-mail – vytvoří video o malé kvalitě z důvodu co nejmenší velikosti výsledného souboru, který má 

být poslán emailem. I tak se někdy může jednat o 

soubory větší než 10MB, což již není velikost vhodná 

k posílání jako příloha emailu. 

Mobilní zařízení – tato nastavení se používají, pokud 

chcete vyexportovat video pro mobilní zařízení při 

zachování co největší kvality.  

Pokud vám ani jedna z přednastavených konfigurací 

nevyhovuje, je možné si po klepnutí na volbu Vytvořit 

vlastní nastavení nakonfigurovat veškeré parametry 

výsledného souboru ručně. Můžete si zde např. vytvořit 

profil pro vytváření videa ve Full HD rozlišení 

(1920x1080 pixelů). Jak vidíte na obrázku, výsledkem je 

poté soubor, kdy jedna minuta filmu zabírá cca 173MB. 
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2.14. Závěr  

 Z výše uvedených odstavců je vidět, že se nový Movie Maker nedá s tím, který byl ve Windows 

XP nebo Windows Vista vůbec srovnávat a že každý z vás může mít plně dostačující aplikaci na tvorbu 

a střih videa zcela zdarma. Navíc díky oddělení od samotného operačního systému se můžete těšit  

na častější aktualizace a nové funkce, abyste vždy mohli pracovat s tím nejlepším, co je v současné 

době k dispozici. Věřím, že vám tato příručka pomůže v prvních krocích s touto aplikací nebo že ji 

společně se svými studenty využijete při výuce IT a multimédií ve školách.  


