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InShot video 
Videa jednoduše v mobilu 
 
1. aplikace 
Stáhněte si ve Vašem mobilu aplikaci InShot.  
 

 
 
2. video 
Po otevření aplikace kliknete na video – levý obrázek. 
Pak kliknete na „nový“ nebo „new“, abyste mohli začít pracovat na novém videu. 
Je to zelené tlačítko. 
Dostanete se do své galerie v telefonu a vyberete videa, která chcete upravovat 
tak, že na ně kliknete a video se označí. Výběr potvrdíte zelenou „fajfkou“. 
 

    
 
3. Základní prostředí 
Ocitnete se v prostředí, kde upravujete video. Vidíte anglické či české názvy 
jednotlivých záložek, na kterých můžete pracovat. Formát, hudba, nálepky a 
další. Základní prostředí Vám umožňuje podívat se na video v jakémkoliv stádiu 
a také vždy se vrátit o krok zpět, pokud se Vám daná úprava nelíbí. 
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4. Formát videa 
Jako první můžete nastavit formát videa, anglicky „canvas“. Jde o jeho rozložení, 
postavení, poměr stran, formát pro dané prostředí. Kliknutím na daný poměr 
uvidíte, jak bude výsledné video vypadat. Výběr potvrdíte opět „fajfkou“. Některé 
formáty jsou přednastaveny pro Instagram, Facebook, Twitter a další. 
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5. Zvuk 
V základním rozhraní klikněte na zvuk a dostanete se k několika možnostem. 
První možnost v angličtině „tracks“ čili „sklady“ Vás zavede do Vaší knihovny 
hudby a můžete přidat jakoukoliv hudbu z Vašeho telefonu. Možnost „effects“ 
Vám nabídne přidat zvukový efekt. A když chcete dát pryč původní zvuk Vašeho 
videa, tak kliknete na „music“, pak na video dole (modrý obdélník) a dostanete 
se nabídky snížení hlasitosti na nulu. Případně kliknete na „extract audio“, to se 
ukáže na videem, označíte tuto zvukovou stopu a kliknete na „delete“ či „smazat“ 
a video bude bez původního zvuku. Vše vždy potvrzujete „fajfkou“. 
Při výběru zvuku či postupně čehokoliv jiného se Vám daný prvek ukáže v časové 
ose a můžete s tím ještě posunovat, rozšiřovat, aby to bylo ve videu tam, kde si 
přejete, a po tak dlouhou dobu, jak chcete. 
 

   
 
5. Nálepky 
Po kliknutí na „sticker“ v základní nabídce si můžete vložit do videa smajlíky či 
gify a další možné nálepky.  
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6. Text 
Stejně se pracuje i s textem. V základní nabídce vyberete text, pak napíšete slovo 
či větu, kterou chcete do videa vložit, a můžete vybrat styl písma, barvu, 
zarovnání a pohyb textu – nabídka vedle obrázku klávesnice – barevné kolečko, 
Aa, čárky a tečka se stínem. Text se Vám objeví v rámečku, díky kterému můžete 
text přemisťovat na jiné místo a také pracovat s velikostí. Potvrdíte „fajfkou“ a 
v časové ose můžete ještě případně posunovat, zkracovat, prodlužovat. 
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7. Rozdělení 
V základním prostředí máte nabídku „split“ neboli „rozdělit“. To umožňuje 
rozdělit video na více částí a s každou částí tak pracovat jednotlivě, případně 
useknout část videa. Stačí najet linkou, která Vám ukazuje, kde ve videu jste, na 
moment, kde chcete video rozdělit a kliknout na „split“ neboli „rozdělit“. Pak je 
video v časové ose rozděleno rovnou na více videí a s každou částí videa pak 
pracujete zvlášť a zvlášť ji upravujete. 
 

 
 
8. Rychlost 
V základním prostředí máte nabídku „speed“ neboli „rychlost“. To umožňuje 
zrychlit či zpomalit video a stačí vybrat bod na oranžové lince, kdy vidíte, kolikrát 
zrychlujete či jak moc zpomalujete video. Vždy potvrzujete „fajfkou“. Pokud 
nejste spokojeni, kliknete na šipku zpět, kterou najdete vlevo dole. 
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9. Přechod 
Jakmile máte více videí nebo rozdělené video na více částí, tak můžete nastavit 
i přechod videí, takzvaný „transition“. Kliknete na „úhlopříčku“, kterou vidíte na 
časové ose videa mezi videi tam, kde jsou rozdělené dole. Dostanete se do 
nabídky přechodů a tam si už vyberete ten, který se Vám líbí a potvrdíte „fajfkou“. 
 

  
 
 
10. Odstranění loga aplikace 
Video se automaticky zpracovává s logem aplikace InShot, protože jde o 
bezplatnou aplikaci. Ale existuje možnost reklamu odstranit. U videa vidíte 
vpravo dole reklamu a u toho křížek. Na křížek kliknete a dáte „remove this once“ 
či „odstranit pouze jednou“, což Vám ukáže reklamu, kterou necháte odehrát a 
video je pak bez reklamy. 
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11. Uložit 
K uložení videa slouží značka vpravo nahoře, kde vidíte šipku nahoru vedoucí 
z obdélníku. Stačí kliknout na „save“ neboli „uložit“ a je to. Video se tak uloží do 
Vaší galerie. Případně si můžete vybrat rozlišení nebo jen kliknete na „save“ čili 
„uložit“ a aplikace video uloží v defaultním rozlišení. 
 

   
 
 
 
 
* Určitě prozkoumejte i jiné záložky, stihli jsme prozkoumat jen ty základní, ale 
aplikace umožňuje mnoho dalších a jednoduchých kouzel. 
* Vždy potvrzujete „fajfkou“, vždy se dá vrátit o krok zpět šipkou zpět a vždy se 
můžete podívat, jak video v dané fázi vypadá. 
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