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Pracovní list – KA č.4 Spolupráce  se ZŠ

Modul: Multimédia 

Téma workshopu: Digitální zpracování zvuku 

Vypracoval: ing. Břetislav Bakala. MgA. Jakub Pizinger 

Termín workshopu: 6.12.2012 

1. Cíl workshopu: 

Cílem workshopu je pořídit audionahrávku písně smícháním zvukového podkladu a nově 

nahraných zvukových stop s následným vypálením nahrané písně na audionosič CD-R. Přitom 

se žáci seznámí se základními pojmy a principy zpracování audiosignálů. 

2. Pomůcky: 

Počítač PC středního výkonu s operačním systémem Windows XP 32 bit, nebo Windows 7 64 

bit, vybavený zvukovým rozhraním (integrovaným na základní desce, nebo somostatná 

rozšiřující zvuková karta PCI, USB) a vypalovací CD-R mechanikou. Sluchátka s mikrofonem, 

aplikační volně šiřitelný editační software "Audacity" ver. 1.3 nebo novější ke stažení na: 

http://audacity.sourceforge.net/ 

a vypalovací program " Ashampoo Burning Studio 6 Free" ke stažení na: 

http://www.ashampoo.com  

Vhodný zvukový podklad písně a text připoravený na disku, vypalovací potiskovatelné 

médiun CD-R. 
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3. Využití zařízení SPŠ a VOŠ: 

Učebna výpočetní techniky, dataprojektor, počítače připravené pro práci se žáky. 

4. Procvičení 

1. Co je to zvuk a jaký má rozsah frekvencí ? 

2. Jaké vlastnosti má analogový signál ? 

3. Co je to analogovo/číslicový převodník ? 

4. Co je to vzorkovací frekvence a velikost vzorku, jakoé hodnoty používá audio CD ? 

5. Proč je potřeba nastavit vstupní nahrávaný signál tak, aby nepřesahoval horní 

maximální hranici? 

6. K čemu je vhodná funkce normalizace stopy? 

7. Jakým nástrojem posuneme nahrávku ve stopě po časové ose? 

8. Proč je nutno při smíchání jednotlivých stop zeslabit jejich hlasitost? 

9. Jaký formát použijeme pro uložení nahraných souborů a proč? 

10. Co je to obraz disku a jaký má formát obraz audio disku? 

11. Jaké formáty jsou bezeztrátové a jaké ztrátové? 

12. Co jsou to metadata?  

5. Reflexe (reakce žáků ZŠ, diskuse): 

 

 

 


