
DVDStyler  

DVDStyler je program určený na vytváranie DVD z domácich filmov a prezentácií. Pomocou 

tohto programu môžete jednoduchým spôsobom vytvoriť úvodnú snímku a tiež ďalšie snímky 

s jednotlivými titulmi (kapitolami), ktoré budú súčasťou výsledného projektu.  

Získanie programu 

Program môžete získať z internetu, napr. z domovskej stránky: http://www.dvdstyler.org/en/ 

alebo z niektorej slovenskej stránky napr.: http://downloads.zoznam.sk/program/dvdstyler-17 

Inštalovanie 

Program je distribuovaný ako samorozbaľovací balíček. Po dvojitom kliknutí sa spustí 

inštalačná procedúra, pri ktorej je treba odsúhlasiť licenčné podmienky, zvoliť umiestnenie 

programu a upraviť vytvorenie zástupcov. Počas inštalácie je možné si vybrať aj jazyk, 

v ktorom bude program komunikovať. Vzhľadom na to, že slovenská lokalizácia nie je 

kompletne preložená, je výhodnejšie zvoliť si češtinu.  

Začíname tvoriť DVD 

Po spustení programu a tvorbe nového projektu si môžeme okrem iného nastaviť: názov 

disku, veľkosť disku, kvalitu videa a formát videa (na Slovensku PAL) a ďalšie parametre, 

ktoré vidíte na obrázku. Po nastavení parametrov a ich 

odsúhlasení stlačením tlačidla OK si môžete vybrať 

šablónu, do ktorej budete vkladať vaše filmy.  

 

Po vybratí šablóny je môžete začať plniť. Na prvej snímke s názvom Menu 1 prepíšte text 

Název disku (Disc Title) na svoj názov DVD, ktoré chcete vytvoriť. Text Přehrát vše (Play 

All) prepíšte na prehrať všetko a text Vybrát titul (Select Title) na vybrať si.  

http://www.dvdstyler.org/en/
http://downloads.zoznam.sk/program/dvdstyler-17


 

Na snímke s názvom Menu 2 máte dopredu pripravených niekoľko tlačidiel v tvare rámčeka. 

Stlačením tlačidla Přidat soubor (zelené plus na paneli s nástrojmi) môžete postupne pridať 

jeden alebo aj niekoľko filmov, ktoré ste si pripravili z vašich fotografií, videosekvencií a 

zvukov. Filmy sa uložia dolu pod zobrazenie snímky a zároveň aj do rámčekov – tlačidiel. 

V rámčekoch sa zobrazia úvodné obrázky z jednotlivých filmov. Pokiaľ je filmov viac ako sa 

zmestí na snímku (napr. Menu 2), automaticky sa vytvorí ďalšia snímka (napr. Menu 3), do 

ktorej sa budú ukladať filmy. Všimnite si, že dolu v stavovom riadku sa zobrazuje, koľko 

minút majú vložené filmy a koľko minút ešte zostáva. 

  

Pokiaľ chcete jednotlivým obrázkom (tlačidlám) 

pridať popis, presuňte kurzor myši pod obrázok, 

stlačte pravé tlačidlo na myši a z ponuky vyberte 

Přidat  a ďalej Text. V dialógovom okne napíšte 

text, ktorý bude popisom ku obrázku. Pokiaľ text 

nie je umiestnený na správnom mieste – presuňte 

ho ťahaním myšou. Vlastnosti textu (písmo, farba 

a ďalšie) nastavíte v dialógovom okne Vlastnosti 

– objekt x (x predstavuje číslo objektu), ktoré sa 

otvorí pri dvojitom kliknutí na text, ktorý chcete 

upraviť. Uvedené dialógové okno sa otvorí aj keď 

položíte kurzor myši na text, stlačíte pravé 



tlačidlo na myši a vyberiete položku Vlastnosti.  

 

Vlastnosti sa dajú nastavovať aj pre jednotlivé obrázky (tlačidlá), pomocou ktorých spustíme 

prehrávanie filmov. Postup je rovnaký ako pri otvorení dialógového okna pre nastavenie 

vlastností textu. Len dialógové okno Vlastnosti – tlačítko x (x predstavuje číslo tlačidla) má 

viacero parametrov. Z týchto parametrov je zaujímavá položka v časti Akce a to - Přejít na  

kde sa určuje, ktorý film sa má 

prehrať. V situácii na obrázku 

vľavo je film s názvom titul 1. 

Kliknutím na šípku napravo od 

textu titul 1 sa rozbalí ponuka 

so všetkými filmami, ktoré 

máme k dispozícii v projekte. 

Pre začínajúcich a menej 

skúsených používateľov nie je 

potrebné meniť veľa vlastností 

tlačidla.  

Vhodné je zmeniť farbu 

rámčeku pre jeho zvýraznenie 

vo výslednom DVD projekte. 

Prednastavená farba 

(bledomodrá) nie je veľmi 

výrazná. 



V časti Vzheld v položke Snímek videa si môžete zmeniť zobrazovaný obrázok z filmu, 

nastavením iného času z filmu (v milisekundách). 

Zmena pozadia 

Pokiaľ vám nevyhovuje ani jedno z pozadí, ktoré 

sú súčasťou programu, môžete si ho zmeniť. Ako 

pozadie môžete použiť vlastnú fotografiu alebo 

koláž z fotografií, ktorú ste si pripravili 

v nejakom editore fotografií. Presuňte kurzor 

myši na snímke niekde na miesto, kde nie je 

tlačidlo ani text a stlačte pravé tlačidlo na myši. 

Z ponuky vyberte Vlastnosti. V dialógovom okne 

Vlastnosti – menu x (x je číslo menu) môžete 

nastavovať rôzne parametre. Pre zmenu pozadia 

musíte v časti Pozadí vo vstupnom riadku 

Obrázek: vymeniť obrázok, tým, že nový nájdete 

na svojom pamäťovom médiu.  

Na každej snímke môže byť iný obrázok 

Ďalšie vlastnosti menu, odporúčame meniť len 

skúsenejším používateľom. 

Vytvorenie výsledného DVD 

Počas práce na projekte DVD si pravidelne ukladajte váš projekt aby ste ho mohli 

v budúcnosti mohli znova použiť prípadne upraviť. Keď máte všetko pripravené a ste 

spokojní s výsledkom, môžete si vytvoriť DVD.  

Máte niekoľko možností ako vytvoriť DVD:  

 vygenerovať DVD do dočasného priečinka 

 vytvoriť ISO obraz 

 vypáliť projekt priamo na DVD 

Vygenerovanie DVD do dočasného priečinka 

V tomto prípade sa v dočasnom priečinku (jeho názov a umiestnenie si môžete určiť) vytvoria 

súbory DVD disku v priečinkoch AUDIO_TS (ten je obvykle prázdny) a VIDEO_TS (v ňom 

bude niekoľko súborov). Tieto súbory potom môžete napáliť na DVD pomocou 

napaľovacieho softvéru, ktorý máte nainštalovaný v počítači. 

Vytvorenie ISO obrazu 

V tomto prípade sa v priečinku určenom v riedku Uložit do: vytvorí ISO súbor. Tento súbor 

potom môžete napáliť na DVD pomocou napaľovacieho softvéru, ktorý máte nainštalovaný 

v počítači. 



Vypálenie projektu priamo na DVD 

V tomto prípade program DVDStyler vypáli DVD priamo na médium. Pokiaľ použijete 

prepisovacie médium DVD RW, program ho dokáže aj naformátovať. 

Postup pri tvorbe DVD 

Prvým krokom je stlačenie tlačidla Vypálit 

(červené CD na paneli s nástrojmi) alebo 

v ponuke Soubor vyberte položku Vypálit 

DVD. V dialógovom okne Vypálit si v prvom 

rade vyberte dočasný adresár, do ktorého sa 

budú ukladať súbory DVD.  

Potom určite, ktorú z hore uvedených možností 

budete od programu požadovať (iba generovať, 

vytvoriť obraz ISO alebo vypáliť). 

Nakoniec stlačte tlačidlo spustiť a počkajte, 

kým program nedokončí svoju prácu. Pri 

veľkom počte filmov to môže nejakú dobu trvať.  


