
Závěrečný test, Opakování a 
Praktický projekt



PRAKTICKÝ PROJEKT



Požadavky

• První část závěrečné zkoušky


• 4 scénáře


• Demonstrace porozumění problematiky


• Prezentace cca 15 minut + prostor na otázky


• Hodnocení: SPLNIL (50 bodů) / NESPLNIL (0 bodů)



1. Mix

Student demonstruje na hudebním projektu porozumění práce ve vybraném 
software. Prezentuje s komentářem základních úkonů v DAW.


Můžete prezentovat vlastní projekty. V případě potřeby lektoři poskytnou jiný 
projekt.


Požadavky: 

Představení projektu, editace, EQ, dynamické procesory, panorama, gain-
staging a hlasitost, vytvoření SENDů, aplikace efektů, …



2. Mastering

Demonstrujte na vybrané stereo stopě proces masteringu. Student nesmí použít 
nahrávku, kterou sám mixoval! 


(použijte projekty ostatních studentů NEBO projekty dodanné lektory)


Požadavky:  

Odstranění nechtěných artefaktů a chyb, zesílení do přijatelné normy, 
ekvalizace, limiter, (multipásmová) komprese, stereo spreading, harmonická 
excitace, vytvoření finální délky stopy, dithering



3. Návrh DAW a studiového vybavení

Navrhněte seznam vybavení pro nahrávací studio. Studio je dostatečně 
vybavené k tomu, aby se zde daly nahrávat multi-stopé projekty, mixovat a 
masterovat. Rozpočet není omezený.


Požadavky: 

Představte studio a jeho filozofii, seznam vybavení, DAW a jeho specifikace, 
jednoduchý diagram propojení systému a hrubou kalkulaci


Není třeba zohledňovat akustické a stavební úpravy



4. Návrh ozvučovacího systému

Navrhněte ozvučovací systém pro malé až střední akce. Systém by měl být 
dostatečné výkonný pro vnitřní i venkovní aplikace. Jste zvukař s vlastním 
aparátem, který má jezdit sezonu s 5ti-člennou kapelou (bicí, 2 zpěvy, basa, 
klávesy, 2 kytary). Rozpočet není omezený.


Požadavky: 

Představte kapelu, komponenty systému a jejich specifikace, diagram zapojení 
a hrubou kalkulaci systému.



• Můžete přijít i s vlastním nápadem na praktický projekt, ale to musí být 
zkonzultováno s lektory, kteří následně určí požadavky.


• Jste spokojeni s výsledkem? Co fungovalo? Co nefungovalo? Co byste 
udělali příště jinak? 


• Pro závěrečnou prezentaci konzultujte technické požadavky s lektory (DAW, 
zvuk, projekci, …)



ZÁVĚREČNÝ TEST



Závěrečný test

• Hlavní výstupní zkouška - probíhá elektronicky poslední víkend


• 50 otázek ze zvukařiny, BOZP a práva


• Formát A, B, C, D - vždy jen jedna odpověď je správná


• Správná odpověď = 1 bod, špatná odpověď = 0 bodů


• Časový limit 30 minut


• Hodnocení: 37-50b = uspěl, 25-37b = přezkoušení



Opakování a cvičný test

• Cvičný test se 100+ otázkami


• Výběr z těchto otázek ja použit ve finálním “ostrém” testu


• Vše, co je v testu je v učebnici nebo je na to kladen velký důraz během kurzu


• V případě problémů nebo dotazů ohledně testových otázek se na nás obraťte




