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5.1.1. BRATMUN (video školského projektu GJH) 
moja práca:  

 celá postprodukcia: 
o strih celého videa v Premiere Pro 
o VFX: 

 úvodné 2D motion graphics titulky vytvorené v After Effects 
 výmena značky na aute vo viacerých záberoch pomocou programu 

After Effects 
 stabilizácia leteckých záberov pomocou programu After Effects CS4, 

teda bez nového Warp Stabilizéra 
 text BRATMUN pod vodou vytvorený v After Effects 
 záverečné 3D lúče letiace ponad Dunaj vytvorené v programe Maya a 

kompozitované cez After Effects 
 korekcia zvuku a redukcia šumu v programe Soundbooth (dnešné 

Audition) 
prevzaté: 

 hudba (Europa - Globus) 
 zábery 
 logo projektu BRATMUN 
 logá sponzorov uvedené v závere 

 
 
5.1.2. Intro BRATMUN (úvod pre školský projekt GJH) 
moja práca: 

 celé Motion Graphics, vytvorené prevažne v After Effects 
 3D modré lúče v pozadí vytvorené v programe Maya 

prevzaté: 
 dym v pozadí po dopade prvého textu 

 
 
5.2. Život po nehode (video pre benefičný ples Občianskeho združenia Život po 
nehode, bolo pustené počas plesu na televízoroch a na projekcii) 
moja práca: 

 logo prevedené do 3D, vytvorené v programe Maya 
prevzaté: 

 priložené 2D logo - na jeho základe som vytvoril 3D model 
 
 
5.3. Halloween party (plagát pre akciu školy GJH) 
moja práca: 

 vypracovanie celého plagátu 
 3D text a rozbitá 3D podlaha, vytvorená v programe Maya 
 kompozícia vytvorená cez Photoshop a After Effects 

prevzaté: 
 siluety postáv 

 
 
5.4. YES (úvod do prezentácie Youngsters for the European Society, ktorá bola 
zameraná na využívanie veternej energie) 



 

moja práca: 
 celé video, vytvorené prevažne v programe After Effects 
 3D veterné turbíny a 3D domy boli vytvorené v programe Maya 

5.5. Maturitné oznámenie 
moja práca: 

 obidva návrhy, vytvorené vo Photoshope 
 fotka v súbore “5.5. Maturitne oznamenie_1a.jpg” 
 krieda v súboroch “5.5. Maturitne oznamenie_1b.jpg” a “5.5. Maturitne 

oznamenie_2b.jpg” 
prevzaté: 

 fotka v súbore “5.5. Maturitne oznamenie_1b.jpg” 
 obrázok Freddieho Mercuryho v súbore “5.5. Maturitne oznamenie_2a.jpg” 

 
 
5.6. Summer Intro (úvodné titulky do videa z leta 2012) 
moja práca: 

 vypracovanie videa ktoré bolo vytvorené v programoch After Effects a Premiere Pro 
prevzaté: 

 letecké zábery 
 
 
5.7. Room Service (video vytvorené na stužkovú slávnosť) 
moja práca: 

 námet, scenár (Adobe Story), réžia, zvuk (Audition) a strih (Premiere Pro a After 
Effects) 

prevzaté: 
 väčšina záberov je z filmov Layer Cake a Skyfall 
 hudba 

 
 
5.8. Panoráma (aj so starším telefónom a Photoshopom sa dajú spraviť pekné fotky) 
moja práca: 

 vytvorené fotky 
 úprava fotiek vo Photoshope 

 
 
5.9. Logo (návrhy loga pre firmu Reproduction) 
moja práca: 

 vytvorenie loga vo Photoshope 
 


