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Úvod 

Hudba je každodennou a neodmysliteľnou súčasťou života mnohých z nás. Každý ma 

svoj štýl hudby, ktorý preferuje, či už je to rock, pop, jazz, rap a tak ďalej. Veľa ľudí si ani 

nevie predstaviť deň bez toho, že by si napríklad počas rannej cesty autobusom, alebo 

celkovo počas dňa nezapojili slúchadlá do mobilu a nevypočuli si rádio alebo ich obľúbené 

skladby a interpretov. Nie každý ju však má rád. Niekomu sa ráči len hovoreného slova vo 

forme poézie či prózy. Všetka táto mágia sa však skrýva za nejakými vlnami, frekvenciami, za 

nejakým zvukom.  

Zvolil  som si tému autotune, ako VTS plugin a celkovo digitálne spracovanie zvuku a 

hlavne hlasu na prezentovanie projektových prác v 3. ročníku. Vybral som si ju kvôli 

osobnému záujmu a záľube v tejto oblasti. Inými slovami povedané, sám sa podieľam na 

takejto tvorbe. No a samozrejme, že takouto prácou si môžem moje vedomosti a zručnosti 

len prehĺbiť, donúti ma to vyhľadať viac informácií, na čo za normálnych okolností nemám 

čas a upevním si moje doterajšie poznatky. 

Mojou prácou sa ľuďom budem snažiť priblížiť zvuk ako taký, digitálne spracovnie 

zvuku, autotune a ďalšie VST pluginy, pretože v dnešnej dobe drvivá väčšina hudby ide cez 

počítač, vrátane hlasu, či už samotná tvorba alebo len dolaďovanie(mastering) a autotune je 

čoraz viac populárnejší. Čoraz viac rádiových hitov, všade na svete, má vo svojej tvorbe 

upravovaný hlas, ktorý znie zaujímavejšie ako samotná "čistá" nahrávka. Živá hudba s 

príchodom moderných technológií pomaly umieria a už teraz sa najde množstvo hudobníkov 

a spevákov, ktorí sa spoliehajú na výdobytky modernej doby. Veď načo by niekto strávil 

hodiny zdokonaľovania sa v speve, keď stačí pár klikov a bude znieť "ako profík"?.  Mnohí 

ľudia si to však ani neuvedomujú, a vyššie uvedené pojmy sú im úplne neznáme. Často aj 

práve za ich obľúbeným interpretom stojí rad zvukových inžinierov a producentov, ktorý si 

spravia svoje a potom je výsledok spoločné dielo, za ktoré si však najviac úspechu zožne 

práve interpret. Pri mojej práci som v prvom rade využíval svoje dosiaľ nadobudnuté 

vedomosti, ďalej som čerpal z internetu, rôznych článkov a podobne. Verím, že mojou 

prácou ostatným ľuďom priblížim autotune, možno ukážem niečo nové a že si niečo z mojej 

prezentácie odnesú. Či už po vedomostnej alebo umeleckej stránke. 
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1 Teoretická časť 

1.1 Zvuk 

,, Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je 

schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Frekvencia tohto vlnenia leží približne v 

rozsahu 20 Hz až 20 kHz (záleží na individuálnych danostiach človeka), mimo týchto 

hraníc človek zvuk nevníma. V širšom zmysle je možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo 

tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk. 

Zvuk je teda časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; 

v širšom ponímaní, ktorú je schopný vnímať živočích. 

Zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz (ktorý počuje napr. slon) nazývame infrazvuk. Zvuk s 

frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. delfín alebo netopiere vnímajú zvuk až do frekvencií 

okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk. 

Už podľa Aristotela je zvuk druh pohybu vzduchu; zvuk je podľa neho dvojaký, a síce 

skutočný zvuk a možný zvuk. "1 

1.1.1 Vznik zvuku 

,,Zvuk vzniká kmitaním hmoty, ktorá toto kmitanie odovzdáva hmotným 

časticiam v prostredí, ktoré ho obklopuje napr. vzduchu, vode, kovu atď. Vo vzduchu 

nastáva zhusťovanie a zrieďovanie častíc, ktoré postupujú ako zvuková vlna rýchlosťou, 

ktorú označujeme rýchlosťou zvuku. Počet týchto zhustení a zriedení za sekundu sa 

nazýva frekvencie (staršie označenie kmitočet). Zvuk sa šíri jedine v hmotnom prostredí. 

Z toho vyplýva, že vo vákuu nemôže nastať šírenie zvuku, pretože vákuum neobsahuje 

žiadne hmotné častice." 2 

 

 

 

                                                           
1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk 

2
KOŠŤÁL, K. : Sbírka fyzikálních vzorcu a pouček. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1964.  
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1.1.2 Parametre zvuku 

Každý zvuk sa vyznačuje svojou fyzikálnou intenzitou hladina zvuku meranou v dB a 

fyziologickou hladinou svojej hlasitosti, čo je vlastne amplitúda. Mimo to sa hudobné zvuky 

vyznačujú frekvenciou, ktorá určuje ich výšku. Treťou základnou vlastnosťou zvuku je priebeh 

kmitania, ovplyvňujúci jeho zafarbenie. Trvanie zvuku v čase určuje jeho dĺžku. 

Zvuky v bežnom živote vnímame ako hlasné alebo tiché. Pre porovnanie hlasitosti 

zvuku sa používa fyzikálna veličina hladina zvuku. Jej jednotka je bel (B), používa sa však 

prevažne jej desatina – decibel (dB). Začiatkom stupnice je 0 dB (prah počuteľnosti pre tón o 

frekvencii 1000 Hz = 1 kHz). Úplná nula neexistuje, pretože ucho (mozog) si vytvára vlastný 

šum a reaguje aj na najmenšie zmeny akustického tlaku. Zvuky presahujúce intenzitu 130 dB 

sú „bolestivé” a ich posluch je nepríjemný a poškodzuje sluch. 

Príklady zvukov: 

 10 dB šumenie trávy, 

 20 dB šepot, 

 40 dB mestský hluk v pozadí, 

 50 dB bežný hluk pri rozhovore, 

 60 dB rušná ulica, 

 80 dB maximálna úroveň TV zvuku, 

 90 dB motocykel, 

 110 dB rockový koncert, 

 120 dB prúdové lietadlo. 

  

 

1.1.3 Zvukové spektrum 

,,Zvukové spektrum delíme na niekoľko frekvenčných pásiem. Hranice nie sú pevne 

dané. 

 nízke tóny (basové) – zvuky hromu a výstrelov, údery na bubon, zvuky basy, frekvencie 

cca 20 Hz – 170 Hz 
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 stredné tóny – reč, ruchy ulice, dávajú zvuku energiu (ľudské ucho je citlivé práve na 

túto spektrálnu oblasť), frekvencie cca 300 Hz – 5,5 kHz 

 ľudský hlas – narába zo základným tónom okolo 400 Hz. Tento sa môže meniť 

polohou jazyka, zubov, pier v rozsahu asi od 175 Hz do 3700 Hz. Na túto časť 

zvukového spektra je ľudské ucho najcitlivejšie. 

 vysoké tóny – píšťala, frekvencie cca 6 kHz až 20 kHz 

 Príklady frekvencií bežných zvukov: 

 10 Hz – dunenie v zemi, zemetrasenie 

 20 Hz – najnižšia počuteľná frekvencia 

 27 Hz – najnižší tón na klavíri 

 50 Hz – nízky hlas speváka 

 80 Hz – nízky hlas muža 

 263 Hz – stredná nota na klavíri 

 400 Hz – spektrum ženskej reči 

 1000 Hz – základný tón 

 4186 Hz – najvyššia nota na klavíri 
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 10000 Hz – sykavky , 20000 Hz – najvyššia počuteľná 

frekvencia"3

 

 1.1.4 Hlas, tón, spev 

Hlas je zvukový prejav ľudí a mnohých zvierat vytváraný hlasovými orgánmi. Je 

akustickým základom ľudskej reči a spevu. Základný tón vzniká v hrtane rozkmitaním 

hlasiviek prúdom vzduchu z pľúc, zosilňuje sa sústavou rezonančných dutín v hrudníku a 

hlave. Podľa Aristotela je to druh zvuku oduševnenej bytosti. Hlas je zvuk, ktorý má nejaký 

význam a nevzniká prosto tým, že sa vzduch vydychuje, ako keď sa kašle, ale tým, že vzduch, 

ktorý je v priedušnici, na ňu naráža. 

Kmitočtové rozpätie ľudského hlasu je od 64 Hz po 1 024-2 048 Hz.  

Za tón je považovaný každý zvuk so stálou frekvenciou. Tón je základným stavebným 

kameňom všetkej hudby a tóny zaujímajú v hudbe väčšinu priestoru. 

Základnými vlastnosťami tónu sú: 

 výška - tá je daná frekvenciou 

 dĺžka - ako dlho tón znie 

 sila - tá je daná amplitúdou 

                                                           
3
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvuk#Zvukov.C3.A9_spektrum 

Obrázok č. 1 - Frekvenčné a tónove rozsahy hudobných nástrojov a ľudského hlasu 
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 farba - tá je daná pomerom medzi alikvótnymi tónmi - závisí na hudobnom nástroji, 

ktorý tón vydáva 

Spev môžeme charakterizovať ako umenie tvoriť v hrdle tóny, je to prirodzený 

hudobný prejav človeka pomocou hlasu. 

1.1.5 Digitálny zvuk a jeho spracovanie 

,,Prevod zvuku z analógovej podoby do digitálnej zabezpečuje A/D - analógovo - 

digitálny prevodník. Najrozšírenejšia forma kódovania je pulzná kódová modulácia - PCM. 

Než sa z analógového signálu stane PCM zvuk, musí najprv prejsť vzorkovaním, kvantovaním 

a kódovaním. 

 

VZORKOVANIE: Vzorkovač zaznamenáva aktuálne hodnoty analógového signálu v 

pravidelných intervaloch s istou frekvenciou napr. pri frekvencii 10kHz sa zaznamená hodnota 

signálu 10 000 krát za sekundu. Vyniká signál PAM - pulzná amplitúdová modulácia." 4 

   

 

1.1.6 Vzorkovacia frekvencia (Sampling rate) 

Aby sa dal vzorkovaný signál PAM pri reprodukcii plne zrekonštruovať, musí byť 

splnené tzv. "Nyquistovo kritérium" : frekvencia, ktorou sa vzorkovanie prevázda, musí byť 

aspoň 2-krát vyššia ako frekvencia pôvodného signálu. Ak je počuteľný zvuk od 16 - 20 

000Hz, tak vzorkovacia frekvencia musí byť aspoň 40kHz. V praxi sa vzorkuje s 10% 

navýšením, preto sa používa vzorkovacia frekvencia 44,1kHz. 

                                                           
4
http://server.gphmi.sk/machova/zvuk/digitalizacia.html 

Obrázok č. 2 - Digitalizácia 

Obrázok č. 3 - Kvalita zvuku 
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KVANTOVANIE: Kvantovaním sa namerané hodnoty "zaokrúhľujú" na najbližšiu úroveň 

amplitúdy každej vzoky , preto má digitálny signál na rozdiel od analógvého schodovitý 

priebeh. 

KÓDOVANIE: Pri kódovaní zvuku hudobného CD sa používa 16 bitové kódovanie - t.z že 

každú vzorku zakódujeme 16 - ticou jednotiek a núl - všetkých možných napäťových úrovní 

signálu teda môže byť 216=65536 (hovor v telefóne je kódovaný 8 bitmi - rozlišuje 256 

napäťovýh úrovní). V prípade stereofónneho signálu sa používajú 2 kanály a výstupom sú 2 

prúdy digitálnych hodnôt. Pre porovnanie uvádzame nasledujúcu tabuľku: 

 

Kvalita digitálneho záznamu Vzorkovacia frekvencia Rozlíšenie, kanály 

Telefónna kvalita 11 025Hz 8 bit- mono 

Rozhlasová kvalita  
22 050Hz 

 
8 bit - mono 

CD kvalita 44100Hz 16 bit - stereo 

DVD kvalita 192 000Hz 24 bit - 5.1 surround 

sound 

 

Čím je vyššia vzorkovacia frekvencia, tým kvalitnejší zvuk získame. Doteraz 

najkvalitnejší zvuk v CD kvalite so vzorkovacou frekvenciou 44,1kHz, 16bit stereo je 

prekonaný formátom DVD-Audio, kde vzorkovaia frekvencia je až 192kHz s 24 bitovým 

rozlíšením. 

 

  

1.2 VST a VSTi 

Virtual Studio Technology (VST) je softvérové rozhranie pre komunikáciu medzi 

hostiteľským programom a zásuvnými modulmi (pluginmi), kde tieto moduly slúžia na 

generovanie a úpravu digitálneho audio signálu. Používa sa predovšetkým v prostredí 

nahrávacích štúdií, kde dokáže nahradiť niektoré audio zariadenia a simulovať ich funkciu v 

počítači. Táto technológia bola vyvinutá firmou Steinberg ako otvorený štandard dostupný 

tretím stranám.  
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V praxi hostiteľský program predstavuje najmä softvér pre nahrávanie, editáciu a 

produkciu hudby a programy pre strih videa. Zásuvné moduly potom realizujú analýzu (napr. 

Spektrálny analyzátor), úpravy (efekty ako chorus, skreslenie) či generovanie (syntetizátor) 

zvuku. 

Moduly nemusia vychádzať z reálnej predlohy existujúceho zariadenia, avšak veľká časť 

sa zameriava práve na emuláciu slávnych zvukových efektov a syntetizátorov a prenáša ich 

do prostredia počítača. Tejto vlastnosti je využívané často v nahrávacích štúdiách, kde sa 

pomocou takýchto zásuvných modulov dá priblížiť k zvuku veľmi drahých alebo dnes už 

neexistujúcich zariadení. 

Nastavenie parametrov modulu prebieha zvyčajne cez grafické užívateľské rozhranie, 

ktoré má často podobu reálnych ovládacích prvkov simulovaného zariadenia, ale existujú aj 

moduly s netradične poňatým rozhraním, ktoré niesú odvodené od žiadnej reálnej predlohy, 

prípadne sa tvorca modulu môže uspokojiť s natívnym grafickým rozhraním daného 

hostiteľského programu . Moduly môžu ďalej komunikovať pomocou MIDI správ, ktoré 

nastavujú jednotlivé parametre modulu. Vďaka tomuto riešeniu sa potom dá celé ovládanie 

modulu automatizovať. 

Samotné moduly sa delia na dve kategórie - VST efekty a VST inštrumenty (VSTi) 

VST efekty prijímajú na svojom vstupe už existujúce digitálny audio signál, ten 

modifikujú na základe nastavených parametrov a upravený signál je potom privedený na 

výstup. Vstupom môžu byť tiež MIDI správy, tie ale slúžia len na ovládanie parametrov 

efektu.  

 

 

 

VST inštrumenty slúžia naopak na generovanie zvukového výstupu na základe 

prijímaných  MIDI správ - teda na základe zasielaných tónov a ich parametrov. Rovnako ako u 

efektov môžu byť MIDI správy využité tiež na nastavenie parametrov syntézy.  

Obrázok č.4- vstup a výstup VST efektu 
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Existujú aj VST moduly, ktoré sa vymykajú tomuto rozdeleniu - existujú napr. VST 

inštrumenty, ktorých vstupom nie sú iba MIDI správy, ale dokážu prijímať aj zvukové dáta a 

použiť ich ako základ pre syntézu (napr. Vokodér, auto-tune). Iné moduly vedia na základe 

audio vstupu generovať MIDI správy, fungujú teda inverzným spôsobom. 

Jednotlivé moduly sa potom môžu radiť za seba do signálneho reťazca a tým 

kombinovať rôzne efekty. 

1.2.1 Autotune ako taký 

,,Auto-Tune je zvukový procesor vytvorený spoločnosťou Antares Audio Technologies, 

ktorá používa proprietárne zariadenie na meranie a zmenu rozlíšenia vo vokálnom a 

inštrumentálnom hudobnom nahrávaní a vystúpeniach. Pôvodne bolo zamýšľané 

zamaskovať alebo opraviť nepresnosti, ktoré umožňujú perfektné ladenie skladieb, napriek 

tomu, že boli pôvodné chyby(nedostatky) nepatrné." 5 

Procesor mierne posúva výšky na najbližší pravý poltón (na presný rozostup 

najbližšieho tónu v tradičnom rovnakej stupnici). Auto-tune môže byť tiež použitý na 

narušenie ľudského hlasu, keď je rozstup zvýšený alebo výrazne znížený, tak, že hlas je 

počuť, akoby sa posunul z noty na notu a je ho počuť ako syntetizátor. 

Program Auto-Tune je dostupný ako plug-in pre profesionálne zvukové multi-

trackingové programy používané v štúdiových nastaveniach a ako samostatná jednotka s 

možnosťou pre spracovanie živých výkonov. Funkcia Auto-Tune sa stala štandardným 

vybavením v profesionálnych nahrávacích štúdiách. Nástroje ako gitara Peavey AT-200 

používajú technológiu Auto Tune pre korekciu v reálnom čase. 

Auto-tune bol pôvodne vytvorený Andym Hildebrandom, inžinierom pracujúcim pre 

spoločnosť Exxon. Hildebrand vyvinul metódy na interpretáciu seizmických dát a následne si 

uvedomil, že technológia môže byť použitá na detekciu, analýzu a úpravu rozstupov v audio 

súboroch. 

                                                           
5
 https://en.wikipedia.org/wiki/Auto-Tune 

Obrázok č. 5 - vstup a výstup VST inštrumentu 
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Pojem "Autotune" sa stal populárnym názvom pre spoločný opis alebo všeobecný 

pojem, ktorý opisuje zvukovú korekciu chýb v hudbe, či už hudba bola vytvorená pomocou 

pôvodného programu Antares Auto-Tune alebo softvéru od jedného z jeho 

konkurentov.

 

 

 

1.2.2 Flanger 

Flanging je zvukový efekt vytvorený zmiešaním dvoch identických signálov, jeden signál 

oneskorený malým a postupne sa meniacim časom, zvyčajne menším ako 20 milisekúnd. 

Výsledkom je efekt "hrebeňového" filtru: vrcholy a "vruby" sa vytvárajú vo výslednom 

frekvenčnom spektre, vzájomne súvisia v lineárnej harmonickej sérii. Zmena časového 

oneskorenia spôsobuje, že sa tieto frekvenčné spektrá vychyľujú hore a dole. Flanger je VST 

modul(plugin), ktorý vytvára tento efekt. 

 

Obrázok č.6 - Antares Auto-tune 



13 
 

Časť výstupného signálu je zvyčajne napájaná späť na vstup ("recirkulujúca oneskorená 

linka"), čo vytvára rezonančný efekt, ktorý ďalej zvyšuje intenzitu výšok. Fáza spätného 

signálu je niekedy obrátená, čo spôsobuje ďalšie zmeny na flangerovom zvuku. 

 

1.2.3 Reverb, delay  

Reverb je zvukový efekt patriaci do skupiny dozvukových hall efektov. Ide o simuláciu 

"ozveny", resp. dozvuku vnútri uzavretých priestorov. Zvuková vlna je po dopade na 

prekážku čiastočne pohltená a čiastočne sa odrazí a tým vzniká informácie o priestore. 

Charakter dozvuku je určený nielen veľkosťou miestnosti, ale aj materiálovú a tvarovú 

skladbou interiéru. Veľká štúdia majú vďaka množstvu nahrávacích miestností možnosť 

docieliť prirodzeného dozvuku len voľbou vhodného priestoru. Dozvuk je súčasťou 

prirodzeného akustického priestoru. Ak je zvuk "suchý" (bez odrazov), človek ho vníma ako 

niečo neprirodzené, preto sa dozvuk vytvára umelo pomocou reverbu. Najčastejšie 

používanými druhy sú pružinový (spring) či hall. 

DELAY - slovíčko sa dá preložit ako opozdenie. Delay je efekt, ktorý je súčasťou snáď 

každého iného efektu. Je to stavebný prvok pre efekty. Napríklad reverb sú v podstate 3 

prepojené delay efekty. Tvorí echo. 

1.2.4 Filtre 

Moderná diagnostika leukémii sa zakladá na kombinácii genomického a proteomického 

prístupu pri použití štandardných cielených i nových technológií alebo DNA mikročipov 

a plošnej detekcie proteínov na základe prietokovej cytometrie.  

1.2.5 Ekvalizéry 

Ekvalizér je zariadenie (alebo jeho časť) slúžiace k úpravám frekvenčnej charakteristiky 

zvukového signálu zosilnením či potlačením niektorých častí akustického spektra, teda tzv. 

Pásom. Môže byť realizovaný aj ako softvérový algoritmus v digitálnom systéme, v ktorom je 

zvuk spracovávaný. 
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1.2.6 Vocoder 

Vocoder (skratka z Voice encoder) je elektronický prístroj na syntézu zvuku a reči. Bol 

vynalezený americkým inžinierom Homerem Dudleym v 30. rokoch, ktorý pracoval pre Bell 

Laboratories. 

Vocoder pracuje v dvoch režimoch - analyzujúci a syntetizujúci. Vocoder sa vo forme 

hardvéru a softvéru používa najmä ako elektronický hudobný nástroj. 

V hudbe ako prvý použil vocoder Kraftwerk v roku 1974 na albume Autobahn. Použitím 

vocoderu je známa aj skupina Electric Light Orchestra, ktorá v roku 1977 použila vocoder v 

dvoch skladbách na svojom albume Out of the Blue. 
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2 Praktická časť 

2.1  Mastering 

V mojej práci som sa rozhodol ako praktickú časť predviesť mastering, ktorý nadväzuje 

na teoretickú časť, ktorým som chcel ľuďom bližšie priblížiť, ako funguje mastering, 

používanie Auto-tune a čo to vlastne je. Mojím ďalším cieľom bolo upevniť si poznatky v 

danej oblasti a prípadne o ne obohatiť aj ľud. 

Mastering som robil v programe Fruity Loops ("FL Studio") s využitím pridania 

viacerých VST pluginov do mixeru.  

Nemal som čo očakávať a ani neviem čo by som mal. 

No a na záver, mojím cieľom bolo využiť tento čas zmysluplnejšie ako len robením 

nejakej povinnej práce, a to robením niečo čo ma aj zaujíma a baví a venujem sa tomu vo 

svojom voľnom čase, s cieľmi uvedenými v 1. odseku. 

2.2 Výsledok 

Na mastering som ako som už spomenul použil program Fruity Loops. Mal som k 

dispozícii nejakú svoju nahrávku.  
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Nahrávka bola najskôr pomerne tichá, preto som ju pred úpravou normalizoval 

použitím prednastavených efektov v softvéri Fruity Loops. 

 

 

 

 

Ako môžeme vidieť, po normalizácii je zvuková stopa nahrávky predvedená na obrázku 

podstatne hlasnejšia bez výraznej straty kvality. Môžeme preto začať s masteringom. 

 

 

Obrázok č. 8 - Nahrávka pred normalizáciou 

Obrázok č. 9 - Nahrávka po normalizácii 

Obrázok č. 7 - Fruity Loops 
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Postupne pridávam VST moduly. Najskôr Fruity Limiter, ktorý funguje ako filter a 

odstraní nepodstatný šum a šum z pozadia, ktorý je na nahrávke vždy, či už chceme alebo 

nie.  

Potom Fruity Free Filter, ktorý funguje ako ekvalizér a vyfiltruje nám zvuk len na 

niektoré frekvencie, v tomto prípade aby znel ostrejšie.  

 

Ďalej som na prefiltrovanie použil 2krát Fruity Parametric EQ 2, s cieľom zvýrazniť tóny, 

farbu hlasu a naopak zatieniť nechcené.  

 

Obrázok č. 10 - Mixer 

Obrázok č. 11 - Filter 

Obrázok č. 12 - Ekvalizér 
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Jednotlivé kruhy na ploche predstavujú frekvencie 0-16Khz a biela čiera ako sú znížené 

a zvýraznené. 

Potom som použil Auto-tune s vhodným nastavením, vhodným rozpätím a výškou. 

 

Na záver použijem Fruity Reeverb 2 s cieľom aby zvuk znel prirodzenejšie (efekt na štýl 

ozveny).  

 

Mastering bol týmito krokmi dokončený a ukážka nahrávky vo formáte .mp3 pred a po 

masteringu. 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 13 - Auto-tune 

Obrázok č. 14 - Reeverb 
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Záver 

V tejto práci som sa venoval zvuku vo všeobecnosti a neskôr konkrétne digitálnemu 

spracovaniu zvuku - masteringu. Veľa ľudí o danej oblasti toho veľa nevie a ani nepozná, 

preto by to pre nich mohlo byť zaujimavé. Počas spracovávania som sa dozvedel pár pre mňa 

nových informácií a niektoré som si zas len utvrdil a obnovil. Autotune je dnes veľmi 

rozšírený, či už vo svete alebo pomaly ale isto aj na Slovensku.  

Pri spracovávaní témy som sa sústredila hlavne na vysvetlenie a oboznámenie pre 

čítajúceho, čo  je mastering, VST modulom a autotune. Ďalej som sa venoval konkrétnym 

VST modulom a ich efektom a využitiu. V neposlednom rade som sa zameral aj na spôsoby 

použitia a či už v praktickej alebo teoretickej časti . Sám som sa počas tvorby tejto práce 

dozvedel nejaké zaujímavé informácie a vysvetlil som si nepoznané pojmy. Cieľom praktickej 

časti bolo hlavne ukázať ako čo funguje a kúsok ich priblížiť človeku čo sa o to nezaujíma a 

nemá o tom žiadny prehľad. Nenarazil som na žiadny väčší problém okrem toho, že ma to 

obralo o čas. 

Celkovo počas tvorby práce som sa nestretol so závažnejšími problémami. Avšak ako 

jednu z ťažkostí hodnotím fakt, že v knižnici som našiel minimum literatúry na danú tému, 

preto som musel pracovať aj s internetom. Za ďalšiu ťažkosť považujem fakt, že nájdené 

informácie boli väčšinou v češtine, avšak som použil internetový prekladač na najdené 

informácie a tento problém sa mi tak podarilo prekonať. Napriek týmto ťažkostiam sa mi 

podarilo prácu dokončiť. 

Ako klady tejto práce považujem hlavne získanie nových a užitočných informácii. Ako 

ďalší pozitívny fakt považujem že som mohol spojiť príjemné s užitočným a síce, niečo čomu 

sa venujem a baví ma to s tvorením povinnej práce. Po dôkladnom skúmani mojej práce som 

nenašiel žiadne negatívum, preto si myslím, že moja práca bude obohatením nielen pre mňa, 

ale aj pre ďalších ľudí. 
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Resumé 

Moja práca sa zaoberá bližšiemu priblíženiu moderných VST modulov pri spracovaní a 

upravovaní zvuku v digitálnej forme, a najviac z nich autotune-u,  pre ľudí, ktorým tieto slová 

nič nehovoria. V teoretickej časti som písal najskôr o zvuku ako takom, vzniku, aj o zvuku ako 

fyzikálnej veličine a ďalej sa potom venujem práve zvuku a jeho spracovaní v digitálnej forme 

pomocou softvéru a doplnkových softérových modulov. Ďalej som písal o konkrétnych 

druhoch efektov pre spracovanie zvuku a na akej báze fungujú, čo robia a aký je ich výsledok. 

V praktickej časti bližšie využívam jednotlivé efekty na spracovanie nahraného hlasu, spevu. 

Porovnávam ich medzi sebou, ukazujem rozdiely s úpravou a bez. Vzniká krátka nahrávka 

ako výsledok mojej práce. Autotune sa momentálne používa, dovolím si tvrdiť, vo viac ako 

90% modernej hudby a ani o tom nevieme, či už len vo forme doladenia alebo obohatenia. 

Často sa prirovnáva(l) ako efekt budúcnosti, pretože je s ním ľahké docieliť "robotické" 

zmeny hlasu. No teraz je už čoraz viac používaný vo všetkých hudobných žánroch. 

 

Summary 

My work deals with the approaching approach of modern VST modules in the 

processing and editing of audio in digital form, and most of them autotune, for people who 

do not say these words. In the theoretical part, I am first of all about the sound as such, its 

origin, and sound as a physical magnitude, and I am also devoted to the sound and its 

processing in digital form using software and additional software modules. Next I wrote 

about the specific kinds of effects for sound processing and on what bases it works, what it 

does and what its outcome is. In the practical part, we use the individual effects for the 

recording of recorded voice, singing. I compare them to each other, showing differences 

with and without adjustments. Created a short recording as a result of my work. Autotune is 

currently being used, I can say, in over 90% of modern music and we do not even know it, 

either in the form of fine tuning or enrichment. It was (or is) often called as the effect of the 

future, because it is easy to achieve "robotic" voice changes. But now it is more and more 

used in all music genres. 
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Prílohy 

QR kódy s odkazmi na zvukový súbor 

PRED a PO úprave a masteringu 


