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V ČLÁNKU SE DOZVÍTE:
Jak se zaregistrovat na YouTube.com.
Jak si nastavit nahrávání videí na tento server.
Jak upravit video před nahráním.
Jak video nahrát.
Jak video ze serveru YouTube.com stáhnout.

Snad každý z vás slyšel o nejúspěšnějším internetovém projektu nedávné
doby – internetových stránkách www.youtube.com. Tyto stránky nabízejí
jednoduchou, ale přece převratnou funkci – lze na ně nahrát své vlastní
video, vystavit je na internetu a sdílet je tak s druhými uživateli.

Videa lze na stránkách běžně sledovat, ale my
vám ukážeme, jak si je můžete uložit do svého
počítače, jestliže se vám video zalíbí. Kromě

toho vám poradíme, jak se na stránkách zaregistrovat a jak tam video jednoduše nahrát.
Představíme vám totiž dva šikovné progra-

JAK SE ZAREGISTROVAT
Bez registrace si videa sice můžete prohlížet,
ale uniká vám spousta jiných zajímavých funkcí, díky kterým se tyto stránky mohou pochlubit masivní návštěvností. Bez registrace nelze
videa na server ani nahrát, takže vám ji doporučujeme jako první krok.
Otevřete si internetovou stránku www.youtube.com a klikněte na odkaz Sign Up v záhlaví stránky. Otevře se další stránka, na které si
můžete vytvořit vlastní účet (obr. 1). Na této
stránce zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte přihlašovací jméno. Jelikož je na tomto serveru zaregistrováno mnoho uživatelů, musíte
si vybrat nějaké speciální jméno (např. přihla-

my, jejichž prostřednictvím tyto operace hravě zvládnete.

Vepište svou
e-mailovou adresu.
Zvolte přihlašovací jméno a ověřte jej.
Obr. 1

Vepište svoje heslo.

šovací jméno Petr bude asi obsazené) a pro
jistotu klikněte na tlačítko Check – tak zjistíte, zda je toto přihlašovací jméno volné. Dále
vyplňte políčko s heslem (Password) a heslo
ještě jednou zopakujte. Z rozbalovacího seznamu vyberte zemi, udejte, zda jste muž (Male),
či žena (Female), vepište datum narození
a pro ověření opište kód z obrázku. Nakonec
klikněte na tlačítko Sign Up. Poté obdržíte na
svoji e-mailovou adresu zprávu s odkazem. Na
odkaz klikněte, a váš účet bude aktivován.

JAK NAHRÁT VIDEA
Videa lze nahrát prostřednictvím stránek
samých, ale my vám ukážeme ještě jednodušší možnost. A tou je použití specializovaného programu, tedy programu Free YouTube
Uploader – je k dispozici zcela zdarma a najdete jej i na našem dévédéčku. Při spuštění programu se zobrazí dialogové okno, ve kterém je
třeba se přihlásit ke svému účtu na YouTube
(obr. 2). Zadejte tedy své přihlašovací jméno (User Name) a heslo (Password) a klikněte na tlačítko Sign In. Pokud zaškrtnete políč-

ko Remember me, vaše jméno a heslo budou
uloženy a vy je tak od příště nebudete muset
opakovaně vypisovat.
Po přihlášení se zobrazí hlavní okno programu: zde máte možnost nahrát na server svoje videa (obr. 3). Nejprve je třeba soubor
s videem vyhledat. Video nesmí být delší než
deset minut a soubor může mít velikost maximálně 100 MB. Klikněte na tlačítko Browse

a v dalším okně soubor s videem vyhledejte.
Do dalšího řádku Title vepište název tohoto videa. Do políčka Description pak připojte krátký popisek, tedy o čem video pojednává, při jaké příležitosti jste ho natočili apod.
Do dalšího řádku Tags pak vepište několik klíčových slov – tato slova vybírejte pečlivě, protože slouží k vyhledávání videí.

Zvolte video, které
se má nahrát.
Zadejte svoje přihlašovací jméno a heslo.

Obr. 2

Vepište název videa.

Popisek videa.
Klíčová slova pro
vyhledávání.
Zapamatování
vašich údajů pro
příští přihlášení.

Úprava videa.

Obr. 3
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JAK VIDEO UPRAVIT
V hlavním okně je i tlačítko Trim video.
Kliknete na ně, a zobrazí se další okno, sloužící k základní úpravě videa (obr. 4). V tomto
okně jsou tlačítka pro přehrání videa, tedy pro
posun na začátek a konec klipu, pro spuštění a ukončení přehrávání a pro posun po tzv.
snímcích. Dále zde najdete tlačítka se symbolem nůžek, která slouží pro střih videa –
z videa tak můžete „vystřihnout“ pouze určitou část a tu na server nahrát. Další tlačítka
slouží pro přechod mezi začátkem a koncem
výběru, pro přehrání výběru a pro jeho zrušení (tlačítko s křížkem). Pokud kliknete na
tlačítko Shortcuts, zobrazí se okno se sezna-

mem klávesových zkratek. Když
jste s úpravou videa spokojeni, klikněte na tlačítko Apply &
Close.

Zobrazení klávesových zkratek.
Přehrání výběru.
Obr. 4

Střih videa.
Přehrání videa.

DOKONČENÍ NAHRÁVÁNÍ
V hlavním okně programu klikněte po vyplnění všech kolonek na tlačítko Next, čímž se přesunete do dalšího okna (obr. 5). Zde je třeba vybrat kategorii videa. Může to být např.
komedie, hudba, sport apod. Dále je možné
z rozbalovacího seznamu Language vybrat
jazyk videa. Na výběr však máte pouze několik jazyků (angličtina, němčina, španělština,
japonština, čínština a francouzština) – čeština mezi nimi není. Nakonec klikněte na tlačítko Upload video, a video se začne nahrávat na stránky. To může trvat různě dlouhou
dobu, podle velikosti videa a rychlosti připojení k internetu.

video také rádi podívali. Dále je zde zobrazen
tzv. HTML kód. Pokud vlastníte internetové
stránky a chcete, aby okno s videem bylo na
nich zobrazeno, a video tedy bylo možné pře-

Zvolte žánr videa.

Zvolte jazyk videa.

Po skončení nahrávání se zobrazí okno
(obr. 6), ve kterém jste informováni, že video
bylo na YouTube v pořádku nahráno a že bude
po určité chvíli publikováno. Dále se zde zobrazí internetová adresa stránky s videem.
Tuto adresu můžete zkopírovat do schránky
a poslat třeba svým známým, kteří by se na

Nejprve je třeba označit složku, do které budou
videa ukládána (položka Save To). Standardně
je vám nabízena vaše složka s dokumenty; jestliže chcete ukládat videa do jiné složky, klikněte na tlačítko se třemi tečkami a tuto složku
v dalším okně vyhledejte. Po kliknutí na tlačítko Open se tato složka otevře. V dalším rozbalovacím seznamu Save As zvolte formát, do

Zvolte
složku, do
které se má
video uložit.
Zvolte
formát
videa.
Vložte
adresu
videa.

Obr. 7
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hrávat přímo z vašich stránek, pak tento kód
zkopírujte a umístěte na své stránky.

Internetová
adresa
videa.

Nahrajte video.

JAK SI STÁHNOUT VIDEO Z YOUTUBE.COM
Videa z YouTube běžně stahovat nelze, ale
my vám představíme šikovný program, díky
kterému si oblíbené video můžete stáhnout
a přehrávat, i když nebudete připojeni k internetu. Jde o program YouTube Downloader,
který je na internetu opět k dispozici zdarma. Rozhraní programu je velmi jednoduché
(obr. 7).

Návrat do hlavního okna.

Zahájení nahrávání.

HTML kód pro
umístění videa
na vaše stránky.

Obr. 5

Obr. 6

KATEGORIE NA YOUTUBE.COM
Autos & Vehicles – Auta a jiné dopravní
prostředky
Comedy – Komedie
Entertainment – Koníčky a zábava
Film & Animation – Film a animace
Gadgets & Games – Počítačové hry
a programy
Howto & DIY – Rady a návody
Music – Hudba
News & Politics – Zpravodajství a politika
People & Blogs – Lidé a jejich deníky
Pets & Animals – Zvířata a domácí mazlíčci
Sports – Sport
Travels & Places – Cestování a zajímavá místa
kterého má být video uloženo (asi nejjednodušší je uložit video do formátu AVI). Dále je
třeba vložit do kolonky Link odkaz na stránku s videem – tuto adresu zkopírujte z adresní řádky internetového prohlížeče. Potom klikněte na tlačítko Start, a ukládání videa bude
mia
zahájeno.

