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Předmluva
S videotvorbou jsme se v naší škole poprvé setkali při realizaci mezinárodního projektu, v rámci kterého jsme se žáky – tehdy s minimálními znalostmi z oblasti audiovizuální tvorby – zpracovali
video se sportovní tematikou. Pozitivní zkušenost s procesem videotvorby vedla k rozvíjení zájmu o tuto oblast. Prvním krokem
bylo využívání videa k prezentování zkrácených záznamů školních
akcí, následovalo založení školní internetové televize a nakonec
zavádění videotvorby do běžné výuky.
Ačkoliv jsme zpočátku měli k dispozici minimální technické vybavení, zájem žáků, jejich pokroky či pozitivní ohlasy veřejnosti byly
motivací k další práci. Získání grantové podpory na projekt Školní
televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí umožnilo zabývat se audiovizuální tvorbou ve škole v mnohem větší míře. V rámci
projektu jsme pilotně realizovali aktivity, jejichž součástí je videotvorba, získali potřebné technické vybavení, pro žáky pořádali
soustředění, workshopy či exkurze do televizních studií, spolupracovali s odborníky a dále se vzdělávali v této oblasti.
Během posledních dvou let, kdy na naší škole vzniklo více než sto
videí různého charakteru, jsme se přesvědčili o tom, že zavádění
videotvorby má pro žáky, učitele a celou školu mimořádný přínos.
Z tohoto důvodu vznikla tato příručka o využití videotvorby na základní škole.
Jejím cílem je seznámit čtenáře se základními poznatky spojenými
s procesem tvorby videa v podmínkách školy. Záměrem bylo sestavit příručku tak, aby podle ní mohli pracovat i učitelé se základními
znalostmi obsluhy počítače a další techniky.
Hlavní pozornost bude věnována vedení redakčního týmu školní
televize, začleňování procesu videotvorby do běžné výuky, tvorbě
vlastních učebních materiálů a rovněž bude poukázáno na další
možnosti využití videotechniky. Zaměříme se na teoretické poznatky, metodické postupy či návrhy aktivit, jejichž součástí je videotvorba. K publikaci je rovněž přiloženo DVD s pracovními listy
a ukázkami videí.
7

Věříme, že se příručka stane pomůckou všem pedagogům se zájmem přispívat k modernizování a zatraktivňování edukačního
procesu.
Realizační tým projektu
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

8

1

Videotvorba ve škole

1 Videotvorba ve škole
1.1 Proč zavádět videotvorbu do škol
1.2 Videotvorba a klíčové kompetence
1.3 Formy využití videotvorby

9

1.1 Proč zavádět videotvorbu do škol
Videotvorba v kontextu této příručky není chápána jako napodobování profesionálních postupů či usilování o zpracovávání technicky dokonalých filmů. Primárním cílem je prostřednictvím
tvorby videí přispívat ke komplexnímu rozvoji žáků a zefektivňování a zatraktivňování výuky.
S procesem videotvorby ve škole zpravidla úzce souvisí









týmová spolupráce;
plánování;
uplatňování kreativity;
používání ICT;
plnění různých funkcí;
vyhledávání a třídění informací;
řešení problémů;
zkvalitňování znalostí a dovedností;
 prezentování výsledků;
 reflexe.

Obr. 1: Týmová spolupráce

Vybavenost kompetencemi spojenými s těmito postupy patří mezi
nezbytné předpoklady pro budoucí uplatnění na trhu práce.
Připočtěme, že pro většinu žáků je dnes naprostou samozřejmostí
užívání moderních technologií. Praxe potvrzuje, že žáci oceňují jak
možnost pracovat ve výuce s moderní technikou, tak také prostor
pro uplatňování vlastní kreativity a týmové spolupráce při produktivních činnostech. Tento fakt dokládá mimo jiné skutečnost, že žáci videotvorbě ve škole s nadšením věnují mnoho hodin i mimo
rámec výuky či zájmového kroužku. Právě zájem a vnitřní motivace
patří mezi základní předpoklady efektivity vzdělávacího procesu.
Videotvorba nachází uplatnění ve výuce všech vzdělávacích oborů
a průřezových témat, rovněž může být vhodnou náplní zájmové
činnosti. S ohledem na rozmanitost užití videotvorby definujeme
v další kapitole přínos jejího začleňování do edukačního procesu
na základě rozvíjených klíčových kompetencí.
10

Vyučující, který se rozhodne uplatňovat video ve výuce, zkvalitňuje
své profesní kompetence, obohacuje pedagogické zkušenosti, přizpůsobuje výuku potřebám žáků a napomáhá tak k její modernizaci. Poutavá náplň jednoznačně přispívá k pozitivnímu přístupu
žáků jak k danému předmětu, tak k vyučujícímu. Osvojované poznatky může pedagog rovněž využívat v mimoprofesním životě.
Vedle rozvíjení kompetencí žáků a učitelů je také nezbytné zmínit
další přínos pro školu. Potřeba zaujmout potenciální žáky a jejich
rodiče poutavým vzdělávacím programem je dnes z hlediska škol
neoddiskutovatelná. Zařazování videotvorby do výuky či volnočasových aktivit je příkladnou cestou, jak školu zatraktivnit a odlišit
od ostatních.
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1.2 Videotvorba a klíčové kompetence
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí – tak zní
název projektu, jehož hlavním cílem je rozvíjet klíčové kompetence
žáků prostřednictvím videotvorby, a v rámci kterého vznikla tato
příručka.
Pojem klíčové kompetence, poprvé popsaný Mertensem již v roce
1974 (Siegrist a Belz, 2001), se v českém školství začal užívat především v souvislosti se vznikem rámcových vzdělávacích programů. Klíčové kompetence jsou definovány jako „souhrn vědomostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj
a uplatnění každého člena společnosti“ (RVP ZV, 2007, s. 14).
„Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby
se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze
je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto
k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.“ (RVP ZV,
2007, s. 14)
V etapě základního vzdělávání jsou podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (2007) za klíčové považovány
tyto kompetence:
 kompetence k učení;
Proces tvorby videí vede k rozvoji této klíčové kompetence
díky činnostem, jako je nutnost plánování, organizování a řízení vlastního učebního procesu. Pozitivní vzájemná závislost
v rámci týmu podporuje snahu zdokonalit výsledky týmové
práce, čímž je podporován zájem o další vzdělávání. Teoretické poznatky žáci užívají v praxi při tvořivé práci, experimentováním vyvozují nové poznatky, které poté dále uplatňují
při dalších činnostech. Videotvorba dává velký prostor
pro reflexi, hledání možností vedoucích ke zdokonalení a sledování vlastního pokroku.
 kompetence k řešení problémů;
Žákům jsou pedagogem předkládány problémové úlohy, řada
problémových situací vyvstane při vytváření videí. Žáci se učí
12

rozpoznat problém, analyzovat jej a hledat možné způsoby
jeho řešení. Své návrhy postupů řešení prezentují a obhajují
před dalšími členy týmu, uvědomují si zodpovědnost za svá
rozhodnutí. Velkým přínosem je realizace řešení v praxi
umožňující posouzení efektivity návrhu a možnosti jeho dalšího využití při řešení obdobných situací.
 kompetence komunikativní;
Pozitivní vzájemná závislost v rámci týmu vede žáky k respektování pravidel pro efektivní komunikaci. Učí se formulovat své myšlenky, argumentovat a naslouchat druhým.
Vystupování před kamerou, vedení rozhovorů, sestavování
a namlouvání komentářů významně přispívá ke zkvalitňování
mluveného a psaného projevu žáků.
 kompetence sociální a personální;
Na rozvoj sociálních a personálních kompetencí má zásadní
vliv práce v týmu. Snaha dosáhnout společného cíle pozitivně
ovlivňuje poznávání a osvojování pravidel spojených s efektivní týmovou spoluprací.
Vstupování do různých rolí v rámci týmu (kameraman, reportér, střihač atd.) je zároveň nástrojem seberealizace žáků vedoucí k získání sebedůvěry a obecně pozitivního obrazu
o sobě samém.
 kompetence občanské;
Žáci jsou vedeni k plnění svých povinností a dodržování daných pravidel, poznávají jejich význam a zodpovědnost za své
jednání. Zároveň se učí respektovat názory a přesvědčení
druhých.
 kompetence pracovní.
Nadpředmětový charakter činností spjatých s tvorbou videí
přispívá k rozvíjení kompetencí nezbytných pro budoucí výkon různých profesí. Školní televize a další podobné aktivity
se ve své podstatě blíží skutečným pracovním podmínkám.
Videotvorba vyžaduje používání technických nástrojů (kamera a příslušenství, počítač apod.), přičemž je kladen důraz
na respektování pravidel pro jejich užití. Žáci uplatňují teore13

tické poznatky v praxi s cílem vytvořit kvalitní produkt. Hledáním způsobů prezentace výsledků své práce, propagací
školní televize či videí tvořených se specifickým záměrem
a snahou oslovit diváky rozvíjejí své podnikatelské myšlení.
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1.3 Formy využití videotvorby ve škole
Videotvorba nachází ve škole široké uplatnění. V této příručce
se postupně zaměříme na následující okruhy:
 vedení redakčního týmu školní televize;
Hlavní náplní školní televize je tvorba videí – zejména reportáží o životě školy a obce. Členové redakčního týmu školní televize si nejprve osvojují základní teoretické poznatky, které
poté uplatňují a dále zkvalitňují při praktické činnosti. Vedle
toho má pro rozvoj klíčových kompetencí stěžejní význam
samotná práce v redakčním týmu. Pedagog žákům nejen předává poznatky, ale především podněcuje jejich tvořivost
a koordinuje činnost celého týmu.
 začleňování videotvorby do běžné výuky;
Videotvorba nachází široké využití při integraci do jednotlivých vzdělávacích oborů či průřezových témat. Může být
uplatňována jednak v běžné výuce, jednak jako součást projektů, workshopů, kurzů atd. Pedagog vyhledává témata, která je vhodné propojit s procesem tvorby videí, promýšlí
interdisciplinární vztahy, plánuje postup realizace výuky, motivuje žáky, koordinuje a podněcuje jejich činnost a provádí
hodnocení.
 tvorba učebních materiálů pomocí videa;
Tisíce souborů na digitálních úložištích materiálů pro učitele
napovídají, že tvorba digitálních učebních materiálů již zdaleka není doménou úzkého okruhu odborníků, nýbrž se postupně stává významnou součástí náplně práce všech
pedagogů. Video jako učební materiál je při správné volbě
a zpracování vynikajícím doplňkem výuky. Krátké video může velmi často nahradit dlouhé vysvětlování a výrazně napomoci žákům porozumět novým poznatkům. Vzpomeňme
na zlaté pravidlo Komenského – zásadu názornosti.
 další možnosti využití videotechniky ve škole.
Technické vybavení pro tvorbu videí můžeme ve škole využívat i dalšími způsoby. Zaměříme se na užití videotechniky
15

k záznamu činnosti učitele a žáků ve výuce pro následný rozbor či sdílení námětů s kolegy, dále na pořádání videokonferencí nebo použití videokamery k záznamu fotografií
a zvukové techniky k nahrávání mluveného slova.
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2.1 Technické vybavení
V procesu tvorby videa je užíváno různé technické vybavení.
Ve škole se nejčastěji setkáváme s digitální videokamerou či jiným
nástrojem pro záznam videa a počítačem pro editaci záznamu
a publikování výsledku. Při pokročilejší práci používáme řadu dalších zařízení.
Na trhu je nabízena široká škála technického vybavení v různých
cenových relacích, a právě dostupné finanční prostředky jsou základním kritériem výběru. Máme-li k dispozici vyšší částku, vhodnou variantou je zadání poptávky společnostem zabývajícími
se multimédii ve škole. Vedle běžně nabízených sestav jsou poskytována i řešení na míru dle specifických potřeb školy. Pravděpodobně se však nedá očekávat uvolnění velké částky z rozpočtu
školy na nákup zařízení pro videotvorbu. Pro běžnou práci je
ale dostačující i zcela základní vybavení. V této příručce počítáme
s použitím techniky určené amatérům. Výhodou je jednak cenová
dostupnost, jednak jednoduché ovládání odpovídající potřebám
základních škol.

18

2.1.1 Zařízení pro záznam videa
K pořízení záznamu lze použít
 digitální videokameru;
Ještě před několika lety by videokamera byla jediný přístroj,
který by byl na tomto místě zmíněn. V současnosti ale režimem pro záznam videa disponují i další zařízení. Hlavním
kladem digitální videokamery je fakt, že je primárně určena
k záznamu videa. Tomu plně odpovídá její ergonomie, ovládání funkcí či kompatibilita s dalším příslušenstvím.

Obr. 2: Digitální videokamera
Hlavním kladem digitální videokamery je fakt,
že je primárně určena k záznamu videa.
 digitální fotoaparát;
Režimem natáčení videa disponují i digitální fotoaparáty
a především nové modely nabízejí ve srovnání s videokamerami ve stejné cenové relaci výbornou kvalitu obrazu a často
také pokročilé manuální nastavení jednotlivých funkcí. Z tohoto důvodu preferují někteří zkušenější tvůrci videí digitální
fotoaparáty, konkrétně digitální zrcadlovky.
Fotoaparáty jsou ale v prvé řadě stále určeny k pořizování fotografií. Při natáčení dětmi tak může být v některých přípa19

dech problémem ergonomie přístrojů, automatické ostření,
obsluha zoomu či kvalita záznamu zvuku. Při správném výběru ale můžeme fotoaparáty k videotvorbě ve škole rovněž
užívat. Pro běžnou práci se žáky jsou vhodné kompaktní fotoaparáty, při pokročilé práci jsou alternativou tzv. bezzrcadlovky a digitální zrcadlovky.

Obr. 3: Digitální zrcadlovka
Alternativou k videokameře je při pokročilé
práci digitální zrcadlovka.
 mobilní telefon.
Možné je také pracovat s moderními mobilními telefony, které video zaznamenávají ve stále vyšší kvalitě. Uznávaný jihokorejský režisér Park Chan-wook v roce 2011 dokonce
natočil film Noční rybolov pouze pomocí iPhonů (ČT24,
2011).
Významným kladem je skutečnost, že mobilními telefony zaznamenávajícími video v potřebné kvalitě, je vybaveno čím
dál více žáků. Takto můžeme do výuky zařazovat videotvorbu
i v případě nedostupnosti potřebného vybavení. Více přístrojů pro záznam videa zároveň přináší více možností při plánování a realizaci výuky.
Nevýhodou je fakt, že záznam videa je chápán jako jedna
z mnoha složek telefonu. Při pokročilejší práci je limitující
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zpravidla omezené manuální ovládání funkcí, ergonomie
či nemožnost přidání dalšího příslušenství.

Obr. 4: Záznam videa pomocí mobilního telefonu
Mobilními telefony s režimem záznamu videa
je vybaveno čím dál více žáků.
O specifikách natáčení videa digitálním fotoaparátem a videokamerou jsou vedeny dlouhé diskuze. Co se týče základní školy, uplatnění nacházejí všechny výše zmíněné přístroje. Přesto lze v případě
možnosti výběru doporučit pro běžné užívání videokameru. Právě
použití digitální videokamery je uváděno v této příručce. Popisované postupy, funkce kamery a terminologie jsou v případě užití
digitálního fotoaparátu takřka totožné.

2.1.2 Základní popis videokamery
Ceny videokamer začínají již na 1 000 Kč, ale pohybují se i ve statisícových částkách. V praxi se potvrdilo, že pro základní práci vystačí i kamera v ceně okolo 5 000 Kč. Dražší přístroje samozřejmě
poskytnou kvalitnější záznam a především umožňují doplnění dalšího příslušenství. Drahá kamera sama o sobě ale rozhodně nezaručí dobrý výsledek. O tom rozhoduje především samotný nápad
a jeho zpracování. Proto lze i s levnou kamerou tvořit zajímavá videa a rozvíjet tak klíčové kompetence žáků. Tato příručka předpokládá užití přístroje určeného pro neprofesionální tvorbu v ceně
přibližně od 5 000 do 20 000 Kč.
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Hlavními součástmi kamery jsou objektiv a obrazový čip, které mají
zásadní vliv na výsledné podání barev a ostrost obrazu. Kamery
ve výše dané cenové relaci bývají vybaveny objektivem s daným
rozsahem ohniskové vzdálenosti (míra přiblížení a oddálení natáčeného objektu). Ohniskovou vzdálenost můžeme měnit pomocí
tzv. zoomu (transfokátoru). Kryt objektivu jej chrání před poškozením.
LCD displej slouží ke komponování záběru a zobrazování menu přístroje. Některé kamery mají dotykový displej sloužící k přímému
ovládání funkcí kamery dotykem. Dále umožňuje přehrání natočeného záznamu a díky polohování displeje lze natáčet z různých pozic. Přístroje se liší kvalitou a také velikostí LCD displeje. Kamery
s vyšší pořizovací cenou bývají vybaveny i hledáčkem, pomocí kterého se lépe komponují záběry, a to i za slunečného počasí. V porovnání s LCD displejem také spotřebovává méně energie.
Kamery se liší typem záznamového média. Naprostá většina dnes
nabízených přístrojů pro neprofesionální užití zaznamenává video
na paměťové karty nebo na integrovanou paměť, někdy jsou obě
formy kombinovány. Výhodou je velká kapacita těchto médií, lehký
převod natočeného materiálu do počítače a vymazání videa z karty
či integrované paměti umožňující opětovné užití. U starších modelů
se můžeme setkat se záznamem např. na DVD či kazety miniDV.
Zvuk snímá integrovaný mikrofon s danou charakteristikou. Zvukový záznam lze zkvalitnit užitím externího mikrofonu (viz Příslušenství kamery).
Dále kamera obsahuje konektory pro připojení k počítači, televizoru, napájecímu adaptéru a přidání příslušenství.
Funkce kamery jsou ovládány jednotlivými tlačítky nebo dotykovým displejem.
Přístroje mohou být dále vybaveny např. integrovanou lampou pro
natáčení za zhoršených světelných podmínek, projektorem či GPS,
mohou být přizpůsobeny specifickým účelům (např. adrenalinové
sporty či natáčení pod vodou).
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Obr. 5: Digitální videokamera

Funkce videokamery
Při výběru kamery se setkáme s následujícími funkcemi:
 rozlišení obrazu;
Kamery se liší rozlišením zaznamenávaného obrazu. Starší
kamery snímaný obraz zaznamenávají ve standardním rozlišení 720 x 576 (označováno SD), nové modely až v rozlišení
1920 x 1080 (označováno FullHD). Standardní rozlišení je při
tvoření videí ve škole rozhodně dostačující, vysoké rozlišení
1920 x 1080 oceníme při přehrávání na televizorech, projektorech a monitorech s označením FullHD. S vyšším rozlišením
stoupá kvalita obrazu, ale velmi výrazně také požadavky
na kapacitu paměťového média a výkon počítače pro zpracování videa. Kamery zpravidla umožňují výběr rozlišení a velikosti datového toku.
Nemáme-li k dispozici počítače s odpovídající konfigurací,
editace videa se může stát velmi zdlouhavou. Z tohoto důvodu se se záznamem ve FullHD prozatím ve školách setkáváme
spíše zřídka.
 zoom;
Zoom (transfokátor) umožňuje měnit ohniskovou vzdálenost
– tj. volit přiblížení a oddálení objektu. Rozlišujeme zoom optický a digitální. Užití digitální zoomu je v praxi velmi omezené, uvažujme proto o rozsahu zoomu optického.
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Obr. 6: Rozsah zoomu
Zoom umožňuje přiblížit (oddálit) snímaný objekt.
 volba scén;
Přístroj umožňuje volit jednu z přednastavených scén (portrét, sport, krajina apod.). Zvolením konkrétní scény se přístroj automaticky přizpůsobí danému záměru. Některé
kamery jsou vybaveny funkcí automatické detekce scén.
 záznam statických snímků;
Funkcí umožňující zaznamenávat fotografie je vybavena naprostá většina kamer.
 webkamera;
Přístroj je možné použít i jako webkameru při on-line internetové komunikaci.
 stabilizátor obrazu;
Snižuje rozklepání obrazu při nestabilním držení kamery.
 efekty;
Přímo v kameře můžeme doplňovat přechodové efekty mezi
záběry či používat různé filtry (černobílý film, sépie, sen, fantazie apod.). Novinkou je funkce ozdoba dotykem, kdy do záběru můžeme vkládat animovaná razítka, pomocí dotykového
pera a LCD displeje můžeme do záběru také vložit jednoduchý nákres či text. Obvykle je ale mnohem jednodušší tyto
úpravy provést ve střihovém programu. Nevhodně použitý
efekt při natáčení komplikuje zpracování videa na počítači.
 nastavení záznamu zvuku.
Kvalitnější kamery umožňují upravovat hlasitost záznamu,
měnit charakteristiku integrovaného mikrofonu, po připojení
externího mikrofonu pracovat s oběma mikrofony zároveň.
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Doporučení pro výběr nové kamery
S ohledem na rychlý vývoj videotechniky by bylo zavádějící uvádět
konkrétní doporučené specifikace. Při výběru videokamery pro potřeby školy jsou významné tyto faktory:
 vstup pro externí mikrofon;
 jednoduché ovládání, ergonomie přístroje vhodná i pro děti;
 menu v češtině;
 výdrž akumulátoru;
 kapacita záznamového média;
 kompatibilita výstupního formátu videa a rozlišení obrazu
se střihovým programem.
Při nákupu je vhodné oslovit odborného prodejce, stanovit cenovou relaci, zmínit speciální požadavky a nechat si s výběrem poradit. Přínosné jsou odborné recenze ve specializovaných časopisech
či na internetových stránkách. Výběr také mohou usnadnit prezentace produktů ve formě videa na webové stránce YouTube.
Další zdroje
 www.stereovideo.cz, www.tvfreak.cz, www.videokamery.cz

2.1.3 Příslušenství
Součástí dodávky nové kamery zpravidla bývá akumulátor, nabíjecí
adaptér, kabely pro připojení k dalším zařízením a také software pro
převod záznamu do počítače a jeho následnou úpravu. S dražšími
kamerami může být dodáváno i dotykové pero či dálkové ovládání.

25

Obr. 7: Standardně dodávané příslušenství k přístroji Canon Legria
HF M41 – nabíjecí adaptér, akumulátor, dotykové pero, instalační
CD, dálkové ovládání, kabel USB, kabel CINCH, kabel HDMI
Z dalšího příslušenství nelze opomenout záznamové médium –
u nových kamer zpravidla paměťovou kartu. Při jejím výběru je zásadní její kapacita a také rychlost zápisu, která musí odpovídat
rychlosti zápisu kamery.
Dále nezapomeňme na brašnu na kameru a sadu na čištění přístroje.
V případě natáčení dlouhých záznamů se vyplatí pořízení náhradního akumulátoru.
Velký význam přikládejme stativu. Při natáčení z ruky je takřka
nemožné kameru držet delší dobu ve stabilní pozici a také provádět náročnější pohyby kamery. Důsledkem je rozklepaný a neplynulý záběr. Řešením je právě stativ, na který se kamera připevňuje
pomocí rychloupínací destičky. Stativ má nastavitelnou výšku,
tzv. hlava stativu umožňuje plynulý pohyb ve vertikální a horizontální rovině. Díky tomu jsou výsledné záběry bez třesu.
Při výběru je nezbytné ujistit se o tom, že se jedná o stativ určený
pro natáčení. V popisu stativu často najdeme informaci typu „stativ
vhodný pro foto i video“. Mnoho stativů je primárně určeno pro fotografování, a proto hlavy těchto typů obvykle neumožňují plynulý
pohyb. Při výběru je důležité vyzkoušet obsluhu stativu nebo ale26

spoň vyhledat informace o daném typu přímo na webových stránkách výrobce a přesvědčit se, že stativ je vybaven tzv. videohlavou.
Dále je třeba zohlednit velikost složeného a rozloženého stativu
a jeho nosnost.

Obr. 8: Kamera upevněná na stativu
Použití stativu eliminuje třes, který výrazně
znehodnocuje natočené záběry.
Součástí dražších kamer jsou konektory pro připojení dalších zařízení jako externí reflektor a externí mikrofon. Především externí
mikrofon je při natáčení ve škole, kde málokdy najdeme místo bez
okolních ruchů, velkým přínosem. Integrovaný mikrofon totiž zaznamenává veškeré okolní zvuky (rozhovor např. ruší hluk z tělocvičny). Tento problém lze vyřešit právě užitím externího
mikrofonu.
Existuje více druhů mikrofonů. Jsou nabízeny přístroje, které
se přichycují přímo ke kameře, jiné se připevňují na teleskopickou
tyč či na stojan. Další možností je mikrofon, který reportér drží
v ruce nebo malý klopový mikrofon, který je připevněn na oblečení
mluvčího. Mikrofony se liší směrovými charakteristikami a dalšími
parametry.

27

Obr. 9: Externí mikrofony
Fotografie znázorňuje dále popisované externí mikrofony.
Pro natáčení výstupů reportérů a vedení rozhovorů je např. nejjednodušší a cenově nejdostupnější volbou zakoupení dynamického směrového mikrofonu. Takto je zaznamenáváno mluvené slovo,
aniž by bylo rušeno okolím. Pro zcela základní práci při tvorbě reportáží je dostačující např. dynamický směrový mikrofon s kabelem o délce 3 m a konektorem 3,5 mm s pořizovací cenou okolo
400 Kč.
K záznamu zvuku lze také použít bezdrátový mikrofon používající
technologii bluetooth. Mikrofon upínáme na oblečení vystupujícího, ke kameře připojujeme přijímač do konektoru pro externí mikrofon. Sadu bezdrátového mikrofonu s přijímačem lze zakoupit
za necelých 5 000 Kč.
K některým kamerám je možné připojit sluchátka pro kontrolu
snímaného zvuku.
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Obr. 10: Sluchátka
Použití sluchátek napomáhá kontrolovat úroveň snímaného zvuku.

2.1.4 Počítač
Počítač je nástrojem pro úpravu natočeného záznamu, jeho publikování a archivaci. Mějme na paměti, že s vyšším rozlišením a kvalitou videa rostou požadavky na počítač (především na procesor,
pevný disk, operační paměť a grafickou kartu).
Pro zpracování videa ve standardním rozlišení obvykle dostačují
počítače běžně užívané ve škole při výuce informatiky.
Je-li záměrem zpracovávat video ve vysokém rozlišení a ve škole
není k dispozici počítač s potřebným výkonem, je možné požádat
o radu školního ICT koordinátora. Na trhu jsou nabízeny počítačové sestavy určené přímo pro zpracování videa ve vysokém rozlišení.
S ohledem na cenu a výkon je při nákupu vhodné preferovat stolní
počítače před notebooky a typy all-in-one. Na straně druhé, při zařazování videotvorby do výuky, kurzů apod., nacházejí velké uplatnění notebooky. Jejich hlavním kladem je přenositelnost, díky které
odpadá vázanost na počítačovou učebnu.
Střih videa usnadňuje monitor s větší úhlopříčkou (nejlépe alespoň
21"), možností je také použití dvou monitorů. Nelze opomenout
kvalitní myš a reproduktory či sluchátka.
V této příručce počítáme při počáteční práci s použitím střihového
programu Windows Live Movie Maker, který je součástí operačních
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systémů Microsoft Windows – nejpoužívanějších operačních systémů v České republice. Zde je uvedena minimální doporučená
konfigurace pro práci s tímto programem podle společnosti Microsoft (2012):


procesor: 2.4 GHz (jednojádrový procesor) a vyšší (pro editaci
videa ve vysokém rozlišení je doporučen procesor s dvěma
a více jádry);



operační paměť: 1 GB RAM a více (2 GB RAM a více je doporučeno při editování videa ve vysokém rozlišení);



grafická karta: grafická karta podporující Microsoft DirectX 9
nebo novější a Pixel Shader 2.0 nebo novější;



operační systém: 32bitová nebo 64bitová edice systému Windows 7 nebo Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 a aktualizací Platform.

2.1.5 Zařízení pro záznam zvuku
Zvuk je velmi významnou, avšak často opomíjenou složkou videa.
Ke kvalitnějšímu záznamu zvuku lze používat i další zařízení jako
externí zvukové karty a kompletní pracovní stanice spolu s mikrofony či přenosná nahrávací zařízení.

Obr. 11: Přenosné nahrávací zařízení
Přenosná nahrávací zařízení nacházejí ve škole široké uplatnění. Žák na fotografii zaznamenává ruch tekoucí vody v akváriu.
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2.1.6 Klíčování videa
Při pokročilejší práci můžeme využívat celou řadu dalšího vybavení. Ve škole nachází uplatnění např. technika pro klíčování obrazu,
která je velmi často užívána při tvorbě televizních pořadů a filmů.
Při natáčení se děj odehrává před speciálním plátnem (nejčastěji
zelené nebo modré barvy či plátnem reflexním). Při editaci záznamu na počítači jsou pak zelené (modré) plochy nahrazeny jiným
obrazem – např. mapou s animací předpovědi počasí, virtuálním
studiem, fotografiemi či záběry z různých míst světa.

Obr. 12: Klíčování videa
Při klíčování jsou zelené (modré) plochy nahrazeny jiným obrazem.
Pro klíčování obrazu je nutné použít jeden z pokročilejších střihových programů, o kterých bude pojednáno v části Editace videa
na počítači. Dále je potřebné zajistit klíčovací plátno či jiné pozadí
(např. klíčovací koberec, papírové fotografické pozadí nebo nátěr
speciální barvou), stojan pro upevnění klíčovací plochy a také re31

flektory zajišťující rovnoměrné osvětlení klíčovací plochy a osvětlení dění před kamerou.
Obvykle jsou používána alespoň tři světla, při základní práci
ve škole vystačíme i se dvěma. Sestavu tvořenou klíčovacím plátnem o velikosti 3 x 3 metry, stojanem na plátno, dvěma sety světel
(set obsahující dvě úsporné žárovky 125 W, deštník pro rozptýlení
světla o velikosti 110 cm a stojan výšky 256 cm s objímkami na žárovky), lze pořídit za cenu okolo deseti tisíc korun. Klíčovací plátno
bývá také dodáváno k některým střihovým programům.

Obr. 13: Klíčování obrazu v profesionálním studiu
Při exkurzi do studia společnosti Meteopress se žáci seznamovali
s principy klíčování obrazu při použití reflexního plátna odrážejícího
paprsky vysílané LED kroužkem připevněným ke kameře.
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2.2 Základy filmové řeči
Videotvorbou se můžeme zabývat i bez poznatků týkajících se filmové řeči. Chceme-li se ale věnovat pokročilejší práci a dosáhnout
tak toho, aby výsledné video bylo poutavé a co nejlépe vyjadřovalo
určitý záměr, je nutné znát alespoň základy z této oblasti (podrobněji např. Baran, 1987; Juřica, 2002; Long a Schenk, 2005; Adler
a Myslík, 2006).

2.2.1 Záběr
Prvotním pojmem je záběr, pod kterým rozumíme záznam natočený od stisku tlačítka pro zahájení natáčení po stisk tlačítka pro
ukončení nahrávání záznamu (zpravidla stejné tlačítko).

2.2.2 Kompozice záběru
Zjednodušeně lze říci, že komponovat obraz znamená přizpůsobit
záběr danému úmyslu s ohledem na funkci estetickou. Komponování záběru umožňuje vyvolat určitý dojem a zaměřit divákovu pozornost.
Při komponování záběru pamatujme na následující obecně známá
pravidla:
 princip zlatého řezu;
Typickým znakem začátečníků je středová kompozice, kdy je
hlavní objekt ve všech záběrech automaticky umísťován do
středu záběru. Neustálé kladení hlavních objektů do středu záběru působí nepřirozeně a mechanicky. Stejně jako ve výtvarném umění či fotografii platí i při komponování filmového
záběru princip zlatého řezu. Zjednodušeně řečeno, pro získání
harmonické kompozice by hlavní objekt měl být umístěn přibližně v jedné třetině obrazu.
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Obr. 14: Zlatý řez
Při rozdělení obrazu vertikálně a horizontálně na třetiny
vzniknou čtyři průsečíky. Přibližně do jednoho z nich
by měl být umístěn hlavní motiv.
 rušivé objekty v záběru;
Při komponování zohledňujeme pozadí za hlavním objektem
a také prvky obklopující hlavní objekt. Je důležité, aby záběr neobsahoval rušivé prvky, které odvádějí pozornost diváka, působí
neesteticky a někdy až komicky (odpadkové koše, objekty „vyrůstající“ z hlavy natáčeného).
Při natáčení např. výstupů moderátorů ve studiu či hraných scének můžeme uspořádání prvků v záběru značně ovlivnit.
V místnosti lze měnit postavení osob a předmětů, některé prvky
můžeme odebrat nebo naopak přidat tak, aby záběr odpovídal
konkrétnímu záměru. Jinak je tomu při zaznamenávání události,
kdy do průběhu nezasahujeme. Některým rušivým prvkům
se můžeme vyhnout změnou stanoviště a volbou výřezu záběru.
 aktivní prostor;
Při natáčení osoby je důležité ponechat aktivní prostor ve směru
pohledu. Typickým příkladem je záznam rozhovoru při tvorbě
reportáže. Respondenta dívajícího se zleva doprava umístíme
k levému okraji, respondenta dívajícího se zprava doleva k pravému okraji.
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Obr. 15: Aktivní prostor
Při natáčení osoby je důležité ponechat aktivní
prostor ve směru pohledu.
 poměr stran obrazu;
S komponováním záběru také souvisí volba poměru stran obrazu. Před natáčením je nutné rozhodnout, zda natáčet v klasickém formátu 4:3, nebo širokoúhlém 16:9. Video natočené
v rozdílném formátu obrazu je obtížné kombinovat. Některé
kamery video zaznamenávají pouze v jednom z těchto formátů,
jiné umožňují mezi formáty přepínat.
Formát 4:3 je postupně nahrazován širokoúhlým formátem
16:9.

Obr. 16: Porovnání formátů 4:3 a 16:9

2.2.3 Velikost záběru
Měřítkem pro určení velikosti záběru je poměr velikosti lidské postavy vůči rámečku snímku. Pro velikosti záběrů se používají ustálené názvy.
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Při přípravách na natáčení je nutné o velikosti záběrů uvažovat,
protože každá velikost má v dané situaci své opodstatnění a význam. Na následujících ukázkách je patrný měnící se vztah čitelnosti prostředí a postavy v závislosti na velikosti záběru.
Rozlišujeme tyto velikosti záběrů:
 široký celek;
Široký celek slouží k zachycení rozlehlého prostoru – např. krajiny či rozsáhlých staveb. Široký celek napomáhá k orientaci,
často je užíván k situování děje. Postavy jsou v případě tohoto
záběru téměř nečitelné.

Obr. 17: Široký celek
 celek;
Celek informuje o prostředí a zobrazuje postavy, které jsou již
pro diváka čitelnější. Divák vnímá pohyby postav, ne však jejich
výrazy.

Obr. 18: Celek
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 polocelek;
Záběry točené v polocelku ukazují větší část postavy (od hlavy
ke kolenům, do pasu), přičemž stále vnímáme i okolní prostředí.
Polocelek využíváme např. k zachycení člověka při činnosti nebo
k vyjádření vztahu mezi postavami.

Obr. 19: Polocelek
 polodetail;
U polodetailu je postava snímána od hrudníku výše, přičemž je
zdůrazněn výraz obličeje a pozadí ustupuje. Polodetail je používán např. při natáčení rozhovorů.

Obr. 20: Polodetail
 detail;
V případě detailu je pozadí téměř potlačeno, značnou část záběru vyplňuje natáčený objekt. Typickým příkladem detailu je záběr hlavy, který umožňuje působivě vyjádřit emoce.
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Obr. 21: Detail
 velký detail.
Snímaný objekt vyplňuje celý záběr, pozadí je zcela potlačeno.
Velký detail slouží ke zdůraznění natáčeného objektu.

Obr. 22: Velký detail
Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými velikostmi záběrů existuje
určitá prostupnost, setkáváme se i s dalšími klasifikacemi jednotlivých velikostí.

2.2.4 Úhel pohledu
Přirozeným jevem je natáčení z pozice, kdy stojíme čelně k hlavnímu objektu a kamera je přibližně ve vodorovné poloze téměř
ve výšce našich očí. Změnou postavení kamery volíme tzv. úhel pohledu.
Nejpoužívanějším záběrem je normální pohled, kdy je kamera ve
vodorovné poloze.
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Směřuje-li objektiv kamery směrem vzhůru, mluvíme o podhledu.
Při vhodném snímání z podhledu působí budovy monumentálněji
a postavy autoritativněji. Ve filmech se výrazné podhledy používají
např. k vyvolání pocitu nebezpečí, strachu diváka, k vyjádření síly
a moci hrdinů.
Směřuje-li objektiv kamery směrem dolů, mluvíme o nadhledu. Objekty snímané z nadhledu působí menším dojmem, záběry v divákovi vyvolávají pocit autority. Nadhled se také často užívá při
záběrech na krajinu z rozhleden, vysokých budov apod.

Obr. 23: Úhel pohledu
Pojem úhel pohledu také označuje postavení kamery vůči natáčenému objektu (stanoviště kamery). Přirozené je postavit se proti
hlavnímu objektu, změnou úhlu pohledu můžeme ale získat další
velmi zajímavé záběry.

Obr. 24: Stanoviště kamery
Obrázek č. 24 schematicky zachycuje rozmístění postav v místnosti
(žáci a učitelé). Natáčet můžeme z jakéhokoliv místa nejen po obvodu kružnice.
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2.2.5 Délka záběru
Volba délky záběru, tedy času jeho trvání na obrazovce, se vždy
odvíjí od konkrétní situace. Příliš krátké záběry působí při sledování neklid a narušují srozumitelnost, příliš dlouhé záběry nudí
a odvádějí pozornost.
Obvykle bývá doporučováno natáčet záběry o minimální délce přibližně šest sekund. S ohledem na další úpravy videa na počítači je
žádoucí natáčet záběry s určitým časovým přesahem.

2.2.6 Záběr statický, dynamický
Podle toho, zda s kamerou pohybujeme či používáme zoom, nebo je
kamera nehybně v jedné pozici bez použití zoomu, dělíme záběry
na dynamické a statické.
Pod pojmem statický záběr rozumíme natáčení nehybnou kamerou
(např. upevněnou v určité pozici na stativu), naopak při natáčení
dynamického záběru kamerou pohybujeme nebo používáme zoom.

Statické záběry
Při videotvorbě ve škole nejčastěji používáme statické záběry. Nadužívání dynamických záběrů, zejména nájezdů a odjezdů zoomem, navíc často provedených nesprávně, je velmi častou chybou
žáků. Jejich použití musí mít vždy opodstatnění.

Dynamické záběry
Existuje více typů dynamických záběrů, které blíže popisuje např.
Baran (1987) či Long a Schenk (2005). Tato příručka se zaměřuje
na dva typy dynamických záběrů, jejichž užití je v podmínkách školy nejběžnější.
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Panoráma
Při panorámě pohybujeme (otáčíme) kamerou ve vodorovné nebo
svislé ose. V případě pohybu ve vodorovné ose výsledný záběr odpovídá otáčení hlavy ze strany na stranu (např. v situaci, kdy se
rozhlížíme po krajině), pohyb vedený ve svislé ose odpovídá zvedání hlavy při pohybu vzhůru a naopak (např. v situaci, kdy si prohlížíme stavbu od zdola nahoru).
Panoráma je nástrojem vedení pozornosti diváka. Má být ohraničena statickým začátkem a koncem o délce alespoň 3 sekundy, při
pohybu kamery je důležité zvolit rychlost otáčení odpovídající danému záměru.
Při natáčení panorámy je nezbytné najít vhodný počáteční a koncový záběr a celý pohyb vyzkoušet nanečisto. Neřešíme-li nějaký
specifický záměr, pohyb by měl být zpravidla klidný a plynulý.
V případě možnosti volby je doporučováno vést panorámu zleva
doprava. Pomocí panorámy můžeme přesměrovat divákovu pozornost z jednoho prvku na jiný, ukázat rozlehlou krajinu, zástup žáků,
umožňuje sledovat pohyb v záběru – chůzi, pohybující se vozidlo
atd. Je-li to možné, používejme při panorámě stativ.

Obr. 25: Fáze panorámy
a) statický počáteční záběr b) pomalý, plynulý pohyb kamerou
c) statický koncový záběr

Nájezd a odjezd pomocí zoomu
S výjimkou nejlevnějších videokamer jsou nové přístroje zpravidla
vybaveny zoomem – nástrojem umožňujícím měnit úroveň přiblížení a oddálení scény.
41

Nájezdem můžeme něco zdůraznit, odjezdem lze odkrýt místo, kde
se děj odehrává, ukázat další okolnosti a postavy. Stejně jako při
natáčení panorámy by měl být nájezd či odjezd zoomem ohraničen
statickým začátkem a koncem, neřešíme-li nějaký specifický záměr,
pohyb zoomem musí být plynulý. Zoom můžeme také použít současně s panorámou.
V amatérské tvorbě je zoom používán poměrně často, naopak
v běžných filmech se využívá minimálně. Jedná se totiž o pohyb,
který pro naše oko není přirozený a působí mechanicky. Ve filmech
je k nájezdům používána jiná technika.

Obr. 26: Ukázka využití zoomu při tvorbě školní reportáže
Reportér informuje o tom, že si účastníci výletu vyzkoušeli
různé atrakce. Následuje odjezd zoomem,
čímž se odkrývá prostředí a postava.

Další druhy dynamických záběrů
Mezi dynamické záběry dále patří např. jízda kamery, k níž se
v profesionální tvorbě nejčastěji užívá speciální vozík s kolejnicemi. Dále jsou časté např. kamerové jeřáby či tzv. steadicam.
Ve škole se můžeme dynamickými záběry zabývat i bez profesionální techniky. Funkci kameramanského vozíku může po drobných
úpravách plnit např. židle s kolečky, skateboard či kočárek školní
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družiny. Na internetu je rovněž uvedeno mnoho návodů na výrobu
jednoduchých vozíků, jeřábů či steadicamů. Řadu z nich ve formě
videa můžeme zhlédnout na serveru YouTube po zadání klíčových
slov „DIY dolly“ (vozík), „ DIY crane“ (jeřáb), „DIY steadicam“.

Obr. 27: Skateboard upravený pro jízdu kamery
Dynamickými záběry se ve škole můžeme zabývat i bez profesionální
techniky. K jízdě kamery lze např. použít upravený skateboard
(autorem je žák páté třídy).

2.2.7 Technika natáčení
K vytvoření zdařilého videa napomáhá respektování níže uvedených zobecněných pravidel.

Stanovit si cíl natáčení, připravit se na natáčení
Před zahájením natáčení je důležité uvědomit si, co a k jakému účelu chceme zaznamenat. Častým výsledkem nepřipravenosti je velké
množství natočeného záznamu, který ale pro následnou editaci videa na počítači není vhodný. Zpracování např. krátké reportáže je
pak časově velmi náročné.
Samozřejmým předpokladem je připravenost techniky – zejména
nabitý akumulátor a dostatek místa na paměťovém médiu.
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Soustředit se na stabilitu kamery
Nízká hmotnost amatérských videokamer značně stěžuje udržení
kamery bez třesu. Třes záběru působí ve výsledném videu rušivě
a kazí celkový dojem. Je-li to možné, natáčejme proto se stativem.
Nemáme-li při delším natáčení stativ k dispozici, hledáme způsoby,
jak jej částečně nahradit – pomoci může např. zapření lokty o zábradlí, položení kamery na vhodnou plochu apod.
Při natáčení tzv. z ruky máme nohy mírně rozkročené, lokty jsou
podél těla. Kameru je nezbytné držet oběma rukama – pravá ruka
je podvlečena pod řemínkem, levá ruka přidržuje LCD displej. Před
natáčením se zklidníme, tzv. „vydýcháme“.

Užívat především statické záběry
Základní chybou při natáčení, se kterou se u žáků setkáváme, je
mnoho zbytečných pohybů kamerou, dynamické záběry jsou navíc
často provedeny nesprávně. Nejběžnější chybou jsou neustálé nájezdy a odjezdy pomocí zoomu. Výsledné záběry pak působí neklidným dojmem a editace videa na počítači je náročná a velmi
zdlouhavá.
Proto používejme především statické záběry. Zoom, panorámu
či další dynamické záběry volme pouze v případě, kdy k tomu máme pádný důvod.

Hledat možnosti ztvárnění záběru
Protikladem výše zmíněné chyby je umístění hlavního objektu
do záběru bez zohlednění kompozice, velikosti záběru či úhlu pohledu. Vždy bychom měli hledat co nejlepší ztvárnění záběru.

Hledat vhodné stanoviště
Důležité je hledat vhodné stanoviště pro natáčení.
Velkou roli hraje světlo. Různé osvětlení objektů v záběru může
vyvolat určitý dojem a navodit atmosféru.
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Je důležité pamatovat, že zejména při použití automatického režimu kamery netočíme proti výrazným světelným zdrojům.
Při natáčení filmů jsou používána speciální světla, ve škole však
můžeme se světlem pracovat i bez speciálního vybavení. Poukazujeme na vyznění záběrů v závislosti na intenzitě a směru dopadajícího světla změnou umístění objektů v záběru vůči přirozenému
(slunce) a umělému (např. zářivka, lampa) světlenému zdroji. Můžeme také využívat odrazné desky sloužící k odrážení a směrování
světla, při natáčení v interiéru jsou vhodnou pomůckou žaluzie,
pomocí kterých lze měnit intenzitu dopadajícího světla.
Zásadní je rovněž záznam zvuku. Před natáčením musíme zohlednit, jaký typ zvukového záznamu chceme získat. Při použití mikrofonu kamery musíme počítat s tím, že budou zachyceny i okolní
ruchy. Chceme-li např. natočit rozhovor na sportovním turnaji, je
s ohledem na záznam zvuku vhodnější vést rozhovor ve větší vzdálenosti od sportoviště. Pořízení kvalitního zvukového záznamu
značně ulehčuje použití odpovídajícího externího mikrofonu.
Při natáčení záběrů z určité akce se snažíme najít taková místa,
ze kterých bude možné získat potřebné záběry, a přitom výrazně
nenarušovat průběh události.

Při pokročilejší práci používat manuální režim
Kamery jsou vybaveny automatickým režimem, při jehož užití přístroj zaostřuje, nastavuje rychlost závěrky apod. automaticky.
V začátcích je pro nás použití automatického režimu dostačující, při
pokročilejší práci ale zjistíme, že zdaleka ne vždy automatický režim odpovídá našim potřebám. Z těchto důvodů je při pokročilejší
práci důležité ovládat i režim manuální. Ovládání funkcí se u jednotlivých přístrojů liší, zde je popsána obecná charakteristika základních funkcí. Konkrétní postup ovládání na daném typu kamery
je zpravidla popsán v návodu.
Manuálně můžeme vybrat jednu z přednastavených scén. Kamera se
tak automaticky přizpůsobí danému záměru – při volbě scény portrét zaostří hlavní objekt a rozostří pozadí, při volbě scény sport je
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kamera připravena snímat rychlé pohyby při zachování ostrosti
atd.
Ručním ostřením lze usměrňovat pozornost diváka. U levnějších
videokamer je manuální ostření značně omezené. Velmi dobrých
výsledků naopak můžeme dosáhnout při použití digitálních zrcadlovek.

Obr. 28: Ruční ostření
Ručním ostřením můžeme zaměřit divákovu pozornost
na konkrétní objekt.
O přirozené podání barev v různých světelných podmínkách se automaticky stará funkce vyvážení bílé. Aby ale barvy co nejvíce odpovídaly realitě i ve specifických světelných podmínkách, je nutné
provádět ruční nastavení. Takto můžeme zvolit jeden z přednastavených režimů (např. žárovkové osvětlení, exteriér atd.). Další variantou je postup, kdy kameru umístíme do pozice, ze které se
chystáme natáčet, zapneme funkci ručního nastavení vyvážení bílé
a před objektiv umístíme bílý papír. Takto se kamera přizpůsobí
konkrétním světleným podmínkám.
Při volbě rychlosti závěrky upravujeme dobu, po kterou světlo dopadá na snímací čip při zaznamenání jednoho snímku, čímž je
ovlivněna výsledná ostrost pohybujících se objektů v záběru.
Množství světla dopadajícího na čip regulujeme úpravou clony.
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Obr. 29: Rychlost závěrky
Volbou rychlosti závěrky ovlivňujeme ostrost pohybujících se objektů.
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2.3 Editace videa na počítači
Po osvojení základů filmové řeči a ovládání kamery přecházíme
ke zpracování videa na počítači. Prvním krokem je překopírování
videa do počítače, následuje výběr potřebných záběrů, jejich krácení a skladba ve střihovém programu. Dále můžeme doplnit mluvený komentář, podkladovou hudbu, titulky či různé efekty.
Princip střihové skladby je založený na skutečnosti, že dva za sebou řazené záběry se významově ovlivňují. Takto můžeme vyvolávat asociace, měnit vyznění na sebe navazujících záběrů nebo
zkracovat či prodlužovat děje.
Střihová skladba tedy nabízí spoustu možností. Jedná se ale o obor,
který vyžaduje mnoho znalostí, kterým se profesionálové učí řadu
let. Při sledování profesionálně zpracovaných filmů střídání jednotlivých záběrů nevnímáme, děj působí plynule a přirozeně. Nelogická střihová skladba naopak ruší, odvádí pozornost, vede
k nepřesné interpretaci našeho záměru divákem. Zde se zaměřujeme na seznámení s ovládáním střihového programu a základními
pravidly střihu.

2.3.1 Software
Při volbě střihového programu je vycházeno ze skutečnosti, že
nejpoužívanějšími operačními systémy v České republice jsou různé verze Windows společnosti Microsoft.
Pro začátečníky je optimální volbou program s názvem Windows
Movie Maker, který byl standardní součástí operačních systémů
Microsoft Windows. Tato aplikace umožňuje základní úpravy spojené s editací videa na počítači a je také vhodnou propedeutikou
zpracování videa v pokročilejších střihových programech. Uživatelé novějších verzí Microsoft Windows Vista a Microsoft Windows 7
mohou bezplatně užívat novou verzi programu s názvem Windows
Live Movie Maker. Oproti předchozím verzím došlo k určitým změnám v obsluze a funkcích programu. Byly doplněny nové nástroje,
program pracuje s videem v moderních formátech a ve vysokém
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rozlišení, ovládání je velmi intuitivní a bez problému si s ním poradí žáci ve druhém období prvního stupně. Vzhledem k tomu,
že starší verze budou postupně vytlačeny, je v příručce uvedena
práce s programem Windows Live Movie Maker.
V závěru této části bude také poukázáno na pokročilejší střihový
software.

2.3.2 Překopírování videa do PC
Součástí dodávky videokamer bývá software sloužící k importu natočeného materiálu do počítače a jeho další organizaci.
Možností je také použití programu Windows Live Fotogalerie, který
je pro uživatele operačních systémů Microsoft Windows Vista
a Microsoft Windows 7 dostupný společně s Windows Live Movie
Maker. Ovládání této aplikace je jednoduché a nabízí přehlednou
správu souborů.

Připojení kamery k počítači
Kamera a počítač mohou být propojeny pomocí rozhraní USB,
v případě záznamu na paměťové karty je možné použití čtečky
paměťových karet.

Zahájení importu
Po připojení kamery či vložení paměťové karty jsme vyzváni k výběru souborů pro import a volbě cílového umístění. K orientaci
v souborech napomáhá stanovení systému jejich přehledného řazení – např. podle data či typu záznamu.
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Obr. 30: Windows Live Fotogalerie

2.3.3 Spuštění Windows Live Movie Maker
Není-li program v počítači nainstalovaný, stáhněte program z uvedené adresy a následujte pokyny průvodce instalací.
Nainstalovaný program spustíme kliknutím na tlačítko Start –
Všechny programy – Windows Live Movie Maker.
Odkaz na stažení aplikace Windows Live Movie Maker:
 http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-live/moviemaker-get-started

2.3.4 Prostředí Windows Live Movie Maker
Prostředí programu můžeme rozdělit na čtyři hlavní části.
V horní části vidíme názvy tzv. záložek (Domů, Animace, Vizuální
efekty atd.). Po kliknutí na název určité záložky se zobrazí nástroje
dané záložky (na záložce Domů např. Přidat videa a fotografie, Při50

dat hudbu, Titulek, na záložce Animace např. Přechody či Posunutí
a přiblížení).
Pod zmíněnými nástroji pak vlevo spatříme náhledové okno, které
zobrazuje námi tvořené video. Pod náhledovým oknem je umístěna
časomíra, tlačítko pro zobrazení náhledu na celé obrazovce a tlačítka pro ovládání náhledového okna (Předchozí snímek, Přehrát,
Následující snímek).
Vpravo se nachází „scénář“ obsahující vložená videa a fotografie,
hudbu či jiné zvukové soubory (světle zelený proužek), titulky
(světle oranžový proužek) a použité efekty.
Tzv. jezdec – svislá černá čára ve scénáři – nám umožňuje pohybovat se v čase mezi jednotlivými snímky. Pozici jezdce odpovídá
zobrazení v náhledovém okně.

Obr. 31: Prostředí programu Windows Live Movie Maker
1 – jednotlivé záložky, 2 – nástroje vybrané záložky (v tomto případě
záložky Domů), 3 – oblast náhledového okna, 4 – oblast scénáře
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2.3.5 Základní ovládání programu
Již bylo zmíněno, že ovládání programu je velmi intuitivní. Funkce
aplikace jsou přehledně řazené na jednotlivých záložkách, grafické
zpracování a zastupující ikony usnadňují orientaci.
Pro úpravu určité fotografie, videa, hudby či titulku nejprve klikneme levým tlačítkem myši na danou položku ve scénáři nebo na ni
najedeme jezdcem. Následně zvolíme potřebnou záložku a funkci.
Kliknutím levým tlačítkem myši na položku ve scénáři a tažením
myší můžeme měnit její pozici v čase, měníme takto např. pořadí
jednotlivých fotografií a videí.
Po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou položku ve scénáři
se zobrazí okno umožňující danou položku vyjmout, kopírovat
či odebrat.
Ovládání programu také ulehčují klávesové zkratky, jejichž seznam
je uveden dále.

Záložka Domů
Nástroje na této záložce slouží k provádění základních operací.
Po spuštění je počet aktivních funkcí omezený. Další funkce jsou
zpřístupněny po vložení fotografií či videí.
 Vložit – vloží do projektu obsah uložený ve schránce.
 Kopírovat – zkopíruje vybrané soubory do schránky.
 Vyjmout – odstraní vybrané soubory z projektu a uloží je
do schránky.
 Přidat videa a fotografie – procházením souborů vkládáme fotografie a videa do projektu.
 Přidat hudbu – vloží na začátek projektu vybranou hudbu.
 Přidat hudbu v aktuálním bodě – vloží hudbu do úseku,
ve kterém se nachází jezdec.
 Video z webové kamery – zaznamenání videa pomocí webkamery.
 Snímek – vytvoření fotografie z úseku videa, ve kterém se nachází jezdec, uložení snímku a jeho vložení do projektu.
 Název – vložení úvodního titulku.
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 Titulek – vložení titulku překrývajícího video.
 Závěrečné titulky – přednastavené doplnění závěrečných titulků.
 Motivy automatického filmu – automatické sestavení videa ze
souborů vložených do projektu (automatické přidání animací,
efektů titulků).
 Úpravy – otočení videa či fotografie, odebrání označeného
souboru, výběr všech položek.
 Sdílet – sdílení videa na sociálních sítích.
 Uložit film – uložení filmu pro přehrávání na různých zařízeních.
 Přihlásit se – přihlášení ke službě Windows Live.

Obr. 32: Záložka Domů po spuštění programu

Záložka Animace
Na této záložce můžeme vybírat z široké škály přechodů mezi záběry. Přechody umožňují plynule navázat jeden záběr na druhý. Při
výběru přechodu nejprve označíme záběr či fotografii jezdcem
a poté klikneme na daný typ přechodu.
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U každého přechodu můžeme volit délku jeho trvání a můžeme jej
aplikovat na všechny záběry pomocí tlačítka Použít na vše. Zvolení
přechodu značí trojúhelník v příslušné miniatuře ve scénáři.

Obr. 33: Přechody mezi dvěma záběry
Ukázka přechodů rotovat a zmenšovat, otočit list a setření.
Fotografie či videa lze rozpohybovat volbou jednoho z typů posunutí, přiblížení či oddálení. Vybraný typ můžeme aplikovat na
všechny záběry pomocí tlačítka Použít na vše.

Obr. 34: Záložka Animace
Zvolení přechodu značí trojúhelník v příslušné miniatuře ve scénáři.
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Záložka Vizuální efekty
Nástroje na této záložce umožňují doplňovat záběry různými efekty, nastavovat jas a rovněž aplikovat vybraný efekt na všechny záběry tlačítkem Použít na vše.

Obr. 35: Vizuální efekty
Ukázka původního záběru a efektů sépiový tón a zjištění okraje

Obr. 36: Záložka Vizuální efekty
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Záložka Projekt
 Směšování zvuku – volba poměru mezi hlasitostí zvukové stopy vložených videí a hlasitostí vložené hudby.
 Přizpůsobit hudbě – automaticky nastaví délku trvání jednotlivých fotografií tak, aby obrazová a zvuková část končily
současně.
 Standardní 4:3, širokoúhlý 16:9 – volba poměru stran videa.

Obr. 37: Záložka Projekt

Záložka Zobrazení
Tato záložka slouží k přizpůsobení formátu zobrazení miniatur ve
scénáři.
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Obr. 38: Záložka Zobrazení

Záložka Nástroje videa – Úpravy
Záložka je zpřístupněna po vložení fotografie či videa.
 Hlasitost videa – pomocí škály nastavujeme úroveň hlasitosti
daného záběru.
 Zesílení – zvuková stopa úvodní části daného videa bude postupně zesílena; k dispozici jsou tři rychlosti zesílení.
 Zeslabení – zvuková stopa koncové části daného videa bude
postupně zeslabena; k dispozici jsou tři rychlosti zeslabení.
 Barva pozadí – nastavení barvy pozadí vložených titulků.
 Rychlost – volba zrychlení či zpomalení daného videa.
 Doba trvání – určuje dobu trvání zobrazení fotografie.
 Rozdělit – rozdělí video na dvě části; místo rozdělení určuje
pozice jezdce.
 Nástroj střih – přesné nastavení počátečního a koncového
bodu videa.
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Obr. 39: Záložka Nástroje videa – Úpravy

Záložka Nástroje hudby – Možnosti
Záložka je zpřístupněna po najetí jezdcem na vloženou hudební
stopu.
 Hlasitost hudby – nastavení hlasitosti hudby.
 Zesílení – úvodní část zvukové stopy bude postupně zesílena;
k dispozici jsou tři rychlosti zesílení.
 Zeslabení – koncová část zvukové stopy bude postupně zeslabena; k dispozici jsou tři rychlosti zeslabení.
 Rozdělit – rozdělí hudební stopu na dvě části; místo rozdělení
určuje pozice jezdce.
 Počáteční čas – čas, ve kterém začne hrát hudba.
 Počáteční bod – určuje úsek skladby, ve kterém bude zahájeno přehrávání (můžeme tak např. vynechat předehru, začít
refrénem skladby atd.).
 Koncový bod – určuje úsek skladby, ve kterém bude ukončeno
přehrávání (můžeme tak např. vynechat závěrečnou sloku
atd.).
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Obr. 40: Záložka Nástroje hudby – Možnosti

Záložka Textové nástroje – Formát
Tato záložka je zpřístupněna po vložení titulku (záložka Domů –
Název, Titulek, Závěrečné titulky) či po kliknutí na již vložený titulek. Pozici titulku můžeme libovolně měnit kliknutím na hraniční
obdélník a následným tažením pomocí myši. Úpravou hraničního
obdélníku měníme i rozměry textového pole.









Sekce písmo – volba typu, řezu a barvy písma.
Průhlednost – nastavení průhlednosti textu vůči pozadí.
Odstavec – zarovnání textu vlevo, na střed, vpravo.
Upravit text – změna obsahu textového pole.
Barva pozadí – nastavení barvy pozadí vloženého titulku.
Počáteční čas – čas, ve kterém se titulek zobrazí.
Doba trvání textu – čas, po který bude titulek zobrazen.
Efekty – aplikace efektů na textové pole.
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Obr. 41: Záložka Textové nástroje – Formát

Další možnosti
Tuto nabídku zvolíme kliknutím na položku Movie Maker v levém
horním rohu (vlevo od záložky Domů).
Zde můžeme založit nový projekt, otevřít rozpracovaný projekt
či uložit ten stávající. Uložení projektu znamená uložení dané pracovní verze, která je určena k případné další editaci. Je důležité
pamatovat, že při odstranění či změně umístění souboru, který je
součástí projektu, nebude tento soubor při opětovném otevření
projektu načten.
K uložení ve formátu pro přehrávání na internetu či různých zařízeních slouží položky Publikovat film a Uložit film. Publikování filmu umožňuje přímé nahrání na sociální sítě či server pro sdílení
videí YouTube. Podmínkou je propojení účtu s danou stránkou. Při
ukládání filmu pro přehrávání na počítači, televizoru či mobilních
zařízeních můžeme zvolit jedno z předvolených nastavení či vytvořit vlastní nastavení.
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Obr. 42: Uložení filmu

Klávesové zkratky
Práci se střihovým programem usnadňují a urychlují klávesové
zkratky, které shrnuje následující tabulka.
Tab. 1: Klávesové zkratky programu Windows Live Movie Maker
Funkce

Klávesová
zkratka

Funkce

Klávesová
zkratka

Přehrát

Mezerník

Zpět

Ctrl + Z

Předchozí snímek

J

Opakovat

Ctrl + Y

Další snímek

L

Náhled celé obrazovky

F11

Vložit

Ctrl + V

Kopírovat

Ctrl + C

Rozdělit video
(hudbu)
Nastavit počáteční
bod
Nastavit koncový
bod
Odstranit
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2.3.6 Formát videa
V souvislosti se záznamem videa se setkáváme s celou řadou
formátů. Program Windows Live Movie Maker videa ukládá
ve formátu Windows Media Video (WMV). Tento formát je
kompatibilní s běžnými přehrávači a je vhodný i pro ukládání videa
na webové stránky typu YouTube.
Windows Live Movie Maker pracuje s většinou dnes používaných
formátů videa. Podrobný seznam formátů videa, které je možné
do programu importovat, je dostupný na níže uvedené adrese.
Odkaz na webové stránky společnosti Microsoft uvádějící seznam
formátů podporovaných programem Windows Live Movie Maker:
 http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/moviemaker-file-types-faq

2.3.7 Zásady při střihu videa
Užití efektů
Snadné použití různých animací a vizuálních efektů uživatele fascinuje, experimentování s těmito efekty je zábavné. Ve skutečnosti je
ale jejich využitelnost v běžných videích a filmech velmi malá.
Je důležité si uvědomit, že časté změny barevnosti, posuny a střídání různých přechodů působí při sledování výsledku značně rušivě. Žáci mají v užívání efektů velkou zálibu, a proto je důležité jim
tento fakt vysvětlit. Každý efekt musí mít své opodstatnění.
Užíváme-li přechody mezi záběry, je obvykle naprosto dostačující
vybrat jeden typ přechodu. Nenásilně působí prolnutí nebo setření,
kdy jeden záběr plynule přechází ve druhý. Výraznější přechody
dobře poslouží např. k oddělení jednotlivých reportáží ve zpravodajském přehledu.
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Zvuková složka
Zvuková složka je nedílnou součástí videa.

Hudba
Vhodně zvolená hudba dokáže velkou měrou podpořit vyznění videa, dodat mu určitou atmosféru. Při výběru skladby musíme zohlednit soulad s obsahem záběrů, délku trvání skladby a způsob
jejího užití. Může se jednat pouze o podkladovou složku, kdy hudba
nízké hlasitosti doprovází mluvené slovo, nebo hudba samostatně
doprovází jednotlivé záběry bez mluveného slova.
Hodláme-li výsledné video publikovat na veřejnosti, je nutné dodržovat autorská práva. Stručně řečeno – bez souhlasu autora nejsme
oprávněni hudbu užívat.
Nabízí se ale několik řešení. Některé střihové programy jako
Pinnacle Studio jsou vybaveny funkcí automatického generování
hudby, lze také oslovit méně známou hudební skupinu nebo tvořit
vlastní hudbu. Rovněž existují webové stránky poskytující zdarma
ke stažení hudbu různých žánrů a také kvalit s možností volného
užití v nekomerčních videích pod podmínkou uvedení jména interpreta a názvu skladby na konci videa. Někdy je nutné i uvedení internetového zdroje. Několik odkazů na tyto webové stránky je
uvedeno níže.
Webové stránky s hudbou poskytovanou zdarma. Před stažením
hudby si vždy přečtěte podmínky užití.
 http://www.jamendo.com
 http://www.soundjay.com/free-music.html
 http://sonnyboo.com/music/music.htm
 http://www.pacdv.com/sounds/free-music.html
 http://derekaudette.ottawaarts.com/music.php
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Komentář
Komentář užíváme např. při tvoření reportáží či výukových videí,
kdy tato složka doplňuje složku obrazovou. Dřívější verze programu Windows Movie Maker a také většina ostatních střihových programů umožňuje přímé nahrávání komentářů. Windows Live
Movie Maker tuto funkci neobsahuje, volíme tedy jeden z následujících postupů.
Standardní součástí operačního systému Windows je jednoduchá
aplikace s názvem Záznam zvuku. Spustíme jej kliknutím na tlačítko
Start a dále na položky Všechny programy – Příslušenství – Záznam
zvuku. Pomocí připojeného mikrofonu tak můžeme jednoduše mluvené slovo zaznamenat, uložit a vložit do střihového programu
kliknutím na tlačítko Přidat hudbu.

Obr. 43: Aplikace Záznam zvuku
Pro pokročilejší záznam a zpracování zvuku je možné použít dále
popisované střihové programy či např. freewarový AudaCity.

Obr. 44: AudaCity
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Odkaz na stažení aplikace AudaCity:
 http://audacity.sourceforge.net
Další možností je natočit komentář pomocí videokamery, překopírovat záznam do počítače a pomocí speciálního programu získat
zvuk z videa. Dobře poslouží např. freewarový program s názvem
iWisoft Free Video Converter. Tento program oceníme vždy, když
budeme chtít získat pouze zvukovou složku z natočeného materiálu či provádět konverzi mezi formáty.

Obr. 45: iWisoft Free Video Converter
Odkaz na stažení aplikace iWisoft Free Video Converter:
 http://www.easy-video-converter.com
K záznamu komentáře je dále možné využít externí zvukovou kartu
s mikrofonem, kompletní pracovní stanici či přenosné nahrávací
zařízení pro záznam zvuku. K těmto zařízením bývají dodávány
i programy pro zpracování zvuku.
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Originální zvukový záznam
Součástí natočeného materiálu je zvukový záznam z místa natáčení
– výpovědi osob a atmosféra prostředí. Záznam zvukové složky
v průběhu natáčení můžeme ovlivnit výběrem stanoviště kamery
a zejména, je-li to možné, volbou externího mikrofonu. Výraznější
úpravy zvukové stopy jsou poměrně náročné, proto je velmi důležité věnovat záznamu zvuku pozornost již při přípravě a následném
natáčení.

Ruchy, efekty, znělky
Atmosféru videa mohou dokreslovat dodatečně přidané ruchy
a zvukové efekty, jako je bouchnutí dveří, zpěv ptáků či dodání
ozvěny. Některé ruchy je možné natočit v reálném prostředí, pro
nekomerční účely jsou také zdarma dostupné na internetu. Stejně
jako u hudby bývá někdy podmínkou jejich užití uvedení jména autora či webové stránky na konci výsledného videa.
Obdobně lze natočit krátké pokřiky a znělky, které mají své využití
např. při zahajování videa či oddělování jeho dílčích částí.
Odkazy na volně dostupné ruchy. Před stažením souboru z webové
stránky si vždy přečtěte podmínky užití.
 http://www.pacdv.com/sounds/index.html
 http://www.soundjay.com
 http://www.soundgator.com
 http://www.flashkit.com/soundfx
 http://www.pachd.com/sounds.html
 http://www.grsites.com/archive/sounds
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Jednotlivé zvukové složky je nutné vhodně synchronizovat. V případě užití podkladové hudby a komentáře je důležité, aby hudba
nenarušovala srozumitelnost mluveného slova. Práce se zvukovou
složkou v programu Windows Live Movie Maker je bohužel značně
omezená. Pro pokročilejší zpracování zvukové stopy lze použít jeden z dále popisovaných střihových programů či již zmíněný freewarový program s názvem AudaCity.

Délka videa
Již v přípravné fázi bychom měli zvolit přibližnou délku výsledného
videa. Situace bude jiná v případě natáčení např. krátké hrané
scénky a reportáže. V prvním případě můžeme obsah a délku jednotlivých částí do značné míry naplánovat a natáčení těmto předpokladům přizpůsobit. Natáčení reportáže rovněž musí předcházet
příprava, kdy přemýšlíme nad potřebnými záběry. Při samotném
natáčení v terénu ale natočíme i řadu dalších záběrů.
Mějme na paměti, že podobné, méně důležité či nepříliš zdařilé záběry diváka nudí a odvádějí jeho pozornost. Proto používejme pouze záběry opravdu potřebné a zdařilé.

Titulky
Titulky jsou dalším nástrojem doplnění obrazu. Dělíme je na tři typy – titulky úvodní, závěrečné a vložené do videa.
Úvodní titulky slouží k uvedení názvu videa, můžeme přidat další
informace, jako je rok vytvoření. V případě školní televize úvodní
titulky užíváme např. k uvedení přehledu událostí za dané období.
Závěrečné titulky prezentují jména autorů, rok výroby či informaci
o autorských právech.
Vkládání titulků do videa využíváme k doplňování informací, místnímu určení či uvádění jmen reportérů a respondentů. V případě
spolupráce se zahraničními školami má opodstatnění přidání titulků v cizím jazyce.
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Možností je vytvořit titulek se zkratkou názvu školy či školní televize. Můžeme jej umístit do horního rohu videa a použít jej jako logo tak, jak to známe z televizních stanic. Chceme-li umístit
do našeho videa tuto zkratku, ale do videa jsme již umístili jiný titulek, je řešením uložení filmu s jedním druhem titulků. Následně
uložený film vložíme do nového projektu. Nyní již lze další titulek
do videa vložit.

Skladba záběrů
Při sledování profesionálně zpracovaných filmů běžný divák samotné skladbě záběrů nevěnuje pozornost. Jednotlivé záběry na
sebe plynule a logicky navazují, děj je jasně čitelný. Zkusíme-li
za sebe zařadit záběry ve střihovém programu, v některých případech se nám stane, že na sebe dva záběry „nepasují.“ Při spojování
záběrů totiž musíme respektovat základní pravidla.
Především musíme pamatovat, že při snaze docílit plynulé návaznosti nelze spojit dva záběry takřka totožné svým obsahem, velikostí záběru a úhlem pohledu (stanovištěm). Zpravidla bychom
měli změnit nejméně dvě z těchto tří složek.

Jednotnost
Při natáčení a střihu např. krátké hrané scénky musíme myslet
na drobnosti, jako je oblečení aktérů, umístění předmětů v záběru,
změny prostředí, pozadí a také světelné podmínky. Pokud mezi natáčením obou záběrů dojde k nezáměrné změně těchto faktorů, bude narušena návaznost záběrů. Bude-li se děj odehrávat na jednom
místě, v jednom čase a herec bude mít v prvním záběru triko červené barvy a v následujícím záběru triko modré barvy, dochází
k nesrovnalosti, které si divák ihned všimne. Věrohodnost a výsledný dojem jsou pak logicky oslabeny.
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2.3.8 Pokročilá editace videa
V předchozí části bylo poukázáno na ovládání střihového programu Windows Live Movie Maker a byly přiblíženy základy spojené
s editací videa. Jednoznačným kladem zmíněného programu je jednoduché ovládání. Na straně druhé, jeho funkce jsou značně omezené. Při vyšších nárocích je proto nutné zvolit pokročilejší
střihový program. Z hlediska poměru ceny a potřeb základních škol
jsou vhodnými programy např. Pinnacle Studio, Adobe Premiere
Elements či Avid Studio. Ty umožňují pracovat ve dvou či více stopách, upravovat zvukové stopy, uplatňovat efekty a využívat funkce jako klíčování videa či překryvné video. Pro školy jsou u všech
zmíněných programů rovněž nabízeny cenově zvýhodněné multilicence.

Obr. 46: Pinnacle Studio
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Obr. 47: Adobe Premiere Elements
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2.4 Příprava na natáčení
Přípravná fáze je mimořádně důležitá – ať se jedná o profesionální
film, výukové video nebo školní reportáž. Natáčení profesionálního
filmu je velmi nákladné. Obnáší financování herců, celého štábu,
pronájem ateliérů, techniky, uzavření ulic a mnoho dalšího. K tomu,
aby natáčení zabralo co nejkratší dobu a bylo tak méně nákladné, je
nutná dokonalá příprava.
V případě videotvorby ve škole musíme vycházet ze skutečnosti,
že především v začátcích mají žáci i učitelé s natáčením minimum
zkušeností. Bez přípravy by celý proces byl mnohem zdlouhavější,
nesystematický a i výsledek by pravděpodobně nebyl příliš zdařilý.
Základem je příprava potřebné techniky – zejména nabití akumulátoru a dostatek místa na záznamovém médiu. Pro tým zodpovědný
za dané video je dále zásadní vždy vědět, co, proč a jak točit. Je zcela běžné, že výsledek se od předpokladu liší. Žáci natočí i další zajímavé záběry, vyzkoušejí více variant, v průběhu realizace se
objeví řada dalších nápadů, některé záběry se naopak natočit nepodaří. Stále však vycházejí z vypracované osnovy.

2.4.1 Proces přípravy
V profesionální oblasti příprava prochází několika fázemi (podrobněji např. Andrikanis a Kondakov, 2004). Pro naše potřeby je dostačující zjednodušený postup, který uplatníme při tvorbě videí,
jako jsou výuková videa, reklamy či krátké hrané filmy. Přípravou
na natáčení reportáží se budeme věnovat později.
Praxe ukazuje, že při zpracovávání krátkých a technicky nenáročných videí je často dostačující i bodový scénář a seznam kroků
a pomůcek potřebných pro natáčení.
Při pokročilejší práci můžeme ve škole uplatňovat listy pro přípravu na natáčení, které jsou přiloženy na DVD. Jejich vyplňováním
jsou žáci nuceni hledat odpovědi na jednotlivé body. Při tvorbě delšího videa můžeme doplnit další položky, vytvořit listy pro jednot-
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livé natáčecí dny apod. Výhodou těchto listů je skutečnost, že se žáci na natáčení mohou systematicky připravovat i mimo výuku.

Námět, cíl
Základem je zvolení námětu a cíle, od kterých se odvíjejí všechny
další fáze.

Základní scénář
Ve větách či heslech formulujeme obsah videa. Obsah by měl mít
logickou strukturu. Neřešíme-li nějaký specifický záměr, divák by
měl z úvodní části pochopit, o čem video bude, co je hlavním námětem. Střední část obsahuje stěžejní informace, závěr přináší pointu,
vysvětlení či zhodnocení.

Podmínky
Zohledňujeme podmínky, ve kterých budeme video tvořit. Vycházíme z místa natáčení a jeho zvláštností, charakteristik aktérů, požadavků na techniku, rekvizity a kulisy. Zásadní roli hrají také
časové možnosti. Tvorba základního scénáře a zohledňování podmínek obvykle probíhá současně.

Přidělení funkcí a úkolů
V rámci skupiny zodpovědné za tvorbu daného videa probíhá přidělování funkcí a dalších úkolů.

Rozpracování obsahu na jednotlivé záběry
V této fázi rozpracováváme obsah formulovaný ve větách či heslech
na jednotlivé záběry (tzv. tvorba storyboardu). Vymýšlíme konkrétní způsob natočení obsahu – zvažujeme stanoviště kamery, obsah záběru, velikost záběru a úhel pohledu, rozhodujeme se, zda
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volit statický či dynamický záběr, odhadujeme přibližnou délku trvání záběru, rovněž zohledňujeme zpracování záznamu na počítači.
Pomůckou při rozdělování obsahu na jednotlivé záběry je jednoduchý nákres půdorysu místnosti a zachycení hlavních objektů. Tímto
způsobem zohledníme, z jakého stanoviště nejlépe získáme potřebné záběry. Stanoviště zakreslíme do listu Příprava na natáčení
a označíme je velkými tiskacími písmeny. Jednotlivé záběry pak
popíšeme do předlohy Rozpracovaný scénář. Zaznamenáme číslo
záběru, vytvoříme jednoduchý nákres a do sloupce objekt doplníme místo natáčení. Následuje velikost záběru a odhadovaná délka
trvání záběru. Ve sloupci obsah popisujeme veškeré dění před kamerou včetně mluveného slova. Do políčka kamera zapisujeme poznámky pro kameramana – zejména případné pohyby kamery
a úhel pohledu. Poznámky slouží k doplnění dalších informací, jako
jsou požadavky na rekvizity a kulisy či zpracování na počítači.

Natáčecí plán
Při tvorbě krátkých videí s jednoduchým obsahem, kdy natáčíme
během krátkého času na jednom místě, není nutné natáčecí plán
tvořit.
Pokud ale zpracováváme video, které se odehrává na více místech,
a natáčíme jej po delší dobu (např. krátký hraný film), je velmi přínosné natáčecí plán sestavit.
V předchozí fázi žáci rozpracovali obsah na jednotlivé záběry a popis zaznamenali do předlohy, kterou okopírujeme. Řádky s popisy
jednotlivých záběrů nyní můžeme rozstříhat a roztřídit podle různých kritérií. Můžeme tak vytvořit seznam záběrů, které budeme
točit na místě A, B atd., v daný den apod. Na základě těchto seznamů žáci zjišťují, co vše je potřebné zajistit pro realizaci jejich plánu.
Následuje sestavení konkrétního harmonogramu a stanovení posloupnosti natáčení jednotlivých záběrů.
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Příprava techniky
Předpokladem pro natáčení je také zautomatizované ovládání kamery a příslušenství, nabití akumulátoru a dostatek místa na paměťovém médiu.
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2.5 Stavba mediálních sdělení
Při vedení redakčního týmu školní televize či výuce českého jazyka
a mediální výchovy se zabýváme mediálními sděleními. Zde jsou
uvedeny stručné charakteristiky vybraných žánrů a také pravidla
spojená se stavbou doprovodného textu videa.

2.5.1 Základní pojmy
Oznámení
Oznámení informuje o budoucím konání nějaké akce. Odpovídá
na otázky kdo?, co?, kdy?, kde?, součástí mohou být doplňující informace, může být spojeno s výzvou.

Zpráva
Zpráva je základním útvarem žurnalistiky. Odpovídá na čtyři stěžejní otázky kdo?, co?, kdy?, kde?, případně doplňuje další informace. Do zprávy nepromítáme vlastní postoje a hodnocení.

Reportáž
Reportáž je „sdělení, které líčí událost nebo jev na základě vlastního
reportérova pozorování“ (Bartošek, Daňková, 2010, s. 204). Odpovídá na otázky kdo?, co?, kdy?, kde?, jak? a proč?, často obsahuje
výpovědi účastníků události. Na rozdíl od zprávy tedy reportáž vychází ze subjektivních pocitů autora.

Portrét
Portrét přibližuje zajímavou osobu. Námětem mohou být např. významní obyvatelé obce či úspěšní žáci a učitelé.
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Dokument
Hlavním znakem dokumentu je fakt, že se opírá o reálnou skutečnost. Škola, obec a okolí nabízí řadu námětů ke zpracování.

Rozhovor
Prostřednictvím rozhovoru získáváme výpovědi respondentů, které bývají významnou součástí žánrů, jako je reportáž či portrét.
Z dotazníkových šetření mezi členy redakčního týmu školní televize vyplývá, že vedení rozhovorů patří mezi nejoblíbenější činnosti
žáků. Na straně druhé je pořízení rozhovoru pro žáky nelehkým
úkolem.
Problémem bývá skutečnost, že mnoho dětí i dospělých odmítá
před kamerou promluvit. Vždy je důležité, aby se žáci při žádání
o rozhovor představili, vysvětlili účel rozhovoru a nastínili jeho obsah. V případě rozsáhlejšího rozhovoru se s danou osobou domlouváme v předstihu.
Zásadní je také formulování otázek. Při jejich přípravě se vyhýbejme otázkám zjišťovacím, na které respondenti mohou odpovědět
ano – ne (Líbil se ti turnaj?). Použitelnost takovýchto výpovědí ve
výsledném videu je obvykle minimální. Proto pokládejme otázky
doplňovací, které jsou uvozeny tázacím výrazem (Jak hodnotíš turnaj?).
Je také nezbytné připravit vhodnou posloupnost otázek. Již při jejich tvorbě bychom měli předpokládat možné odpovědi, což nám
umožní adekvátně reagovat.

2.5.2 Stavba doprovodného textu
Audiovizuální dílo je – jak název napovídá – kombinací zvuku a obrazu, přičemž obrazová informace působí v porovnání s informací
slovní (respektive zvukovou) silněji (Ruß-Mohl, 2005). Z tohoto
důvodu je nutné přikládat doprovodnému textu velký význam. Text
nemá pouze popisovat dění v jednotlivých záběrech, ale měl by obrazovou složku vhodně doplňovat.
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Slovní doprovod musí samozřejmě korespondovat se záběry.
V opačném případě dochází k nesouladu, který Ruß-Mohl (2005)
nazývá rozevírajícími nůžkami mezi zvukem a obrazem. V takovém
případě dochází k narušení srozumitelnosti výsledného videa.
Následující body shrnují základní pravidla pro sestavování doprovodného textu (volně podle Boyd, 1994; Schellmann, 2004):
 při tvorbě textu vycházet ze specifik daného žánru;
 soustředit se na soulad mezi textem a obrazem;
 vhodně kombinovat doprovodný text se záběry s původním
zvukem, výpověďmi respondentů či výstupy reportéra;
 užívat jednoznačný jazyk – užívat slovní zásobu známou cílové skupině, vyhýbat se neznámým a cizím slovům;
 vyhýbat se dlouhým a složitým souvětím;
 hlavní výpověď soustředit na začátek věty.
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2.6 Mluvený projev
Mezi cíle zavádění videotvorby do škol patří zkvalitňování komunikativních kompetencí žáků. Tato část se zaměřuje na mluvený
projev v kontextu školní televize.
Kvalitní mluvený projev je v dnešní době jedním ze základních
předpokladů pro uplatnění na trhu práce. Jak uvádí Maňák a Švec
(2003), rétorice byla již v antice věnována mimořádná péče a ještě
ve středověku patřila mezi hlavní vyučovací předměty na tehdejších středních školách. V posledních letech je naopak často poukazováno na pokles kvantity a kvality komunikace tváří v tvář. Tato
skutečnost se odráží v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2007), kde je na mluvený projev kladen poměrně značný důraz. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry se tento
obsah skutečně odráží ve výuce. Školní televize si klade za cíl podporovat rozvoj komunikativních kompetencí žáků. Prostředkem je
jednak samotná práce v redakčním týmu, jednak nácvik vystupování na veřejnosti a před kamerou.
Zájem žáků o vystupování před kamerou zvyšuje jejich motivaci ke
zkvalitňování projevu. Používání videokamery nám umožňuje vystupování zaznamenávat a s natočeným materiálem dále pracovat
při zkvalitňování kompetencí žáků.
Vstupní úroveň mluveného projevu žáků je obvykle značně odlišná,
přičemž věk není určujícím faktorem. Podle očekávaných výstupů
a učiva ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Hudební
výchova definovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání by níže popsané měli mít žáci osvojené. V praxi
ale poznáváme, že k naplnění těchto výstupů v daných obdobích
často nedochází.
S ohledem na třídu, kterou daní žáci navštěvují, navážeme na znalosti a dovednosti osvojené v běžné výuce. Jsou-li v redakčním týmu žáci z různých tříd a s různými znalostmi a dovednostmi,
volíme rozdělení do skupin a individuální přístup.
Jak již bylo zmíněno, většina žáků si vystupování před kamerou oblíbí. Ve skupině ale mohou být i žáci, kteří se zpočátku ostýchají
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před kamerou vystoupit. Do vystupování před kamerou je nenutíme, ve svém týmu mohou zastávat jiné funkce a přitom se zapojovat do cvičení na zkvalitňování projevu. Postupně tito žáci obvykle
ostych ztrácejí a dobrovolně se zapojují i do plnění rolí reportéra
či moderátora.
Stejně jako se liší kvalita projevu žáků, různí se i kvalita projevu
učitelů. Tato skutečnost ovlivňuje míru, do jaké se vedoucí školní
televize mluveným projevem v rámci redakčního týmu zabývá. Nesprávné působení na žáky by samozřejmě bylo kontraproduktivní.
Tato příručka přibližuje úplné základy z oblasti mluveného projevu, se kterými se žáci seznamují v průběhu základního vzdělávání.
Cílem je usměrňovat projev žáků tak, aby byl přirozený. Věnujeme
se takovým činnostem, v rámci kterých se žáci učí vystupovat, volit
obsah přiměřený situaci a vhodně jej strukturovat. Nácvik mluveného projevu tedy neomezujeme pouze na vystupování před kamerou, ale do vybraných jednotek zařazujeme i krátké výstupy žáků.

2.6.1 Komunikace
Prvotním pojmem je komunikace, kterou dělíme na verbální (slovní) a neverbální (mimoslovní).

Verbální komunikace
Synonymem verbální komunikace je mluvený projev či slovní komunikace.

Dýchání
V plicích vzniká výdechový proud, který dále prochází ústrojím
hlasovým a artikulačním. Modifikací výdechového proudu v těchto
ústrojích dochází ke vzniku řeči. Lukavský (2000) a Loudová, Víška, Slintáková (2009) shrnují tyto základní faktory podporující přirozenou promluvu:
 rychlý, tichý a hluboký vdech;
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 vdechování nosem i ústy;
 vdechování v logických pauzách;
 pozvolný a rovnoměrný výdech.

Barva
Barva (témbr) je jedinečným znakem každého jedince. Podle barvy
hlasu rozeznáme naše blízké po telefonu či známé osobnosti v rádiu.
Barva hlasu se v průběhu života každého jedince mění. Podle barvy
hlasu obvykle rozlišíme hlas dítěte od hlasu dospělého a seniora.
Na barvu hlasu má rovněž vliv aktuální stav jedince. Typická je
změna barvy hlasu při nachlazení či při různém duševním rozpoložení (radost, smutek).

Síla
Síla (intenzita) hlasu je dána dispozicemi mluvčího. Zároveň ji
ovlivňují podmínky v místě projevu, jako jsou parametry místnosti
(akustika, velikost), množství posluchačů či okolní ruchy. Při užití
mikrofonu sílu hlasu ovlivňuje charakteristika mikrofonu a aktuální nastavení.
Žáci pojem síla hlasu znají již v prvním období prvního stupně
z hudební výchovy. Se změnou síly hlasu se setkávají při zpěvu písní, rozumí pojmům piano (slabě), forte (silně), mezzoforte (středně
silně, resp. slabě), crescendo (postupně silněji), decrescendo (postupně slaběji). Tyto pojmy můžeme využívat při nácviku.
Přiměřené střídání síly hlasu oživuje projev, zabraňuje jeho monotónnosti. Je důležité pamatovat na zásadu, že hlas nepřetěžujeme
dlouhodobějším projevem s nadměrnou silou.

Tempo řeči
Pod tímto pojmem rozumíme rychlost řeči. Volba tempa řeči vždy
závisí na konkrétní situaci. Odvíjí se od mluvčího, ale rovněž např.
80

od cíle a obsahu sdělení, posluchačů nebo časových možností. Seznamujeme-li posluchače s novými, závažnými skutečnostmi, obvykle volíme pomalejší tempo. Prostá sdělení oproti tomu bývají
pronesena rychleji. Vždy bychom tedy měli volit takové tempo, které posluchači umožní pochopit obsah sdělení. Při nadměrně rychlém projevu je narušena srozumitelnost, příliš pomalé tempo
snižuje pozornost posluchačů.

Pauzy
S tempem řeči jsou spojeny pauzy. Ty slouží k členění projevu na
úseky. Pauzami oddělujeme odstavce, věty či její dílčí úseky. Množství a délka pauz závisí na tempu řeči. V rychlém projevu bude
pauz méně a jejich délka bude kratší.

Frázování
Pod pojmem frázování rozumíme členění řeči na logické úseky. Při
nevhodném frázování dochází ke změnám významu věty.

Intonace
Hlas každého jedince umožňuje měnit v určitém rozsahu svou výšku. Přirozený hlasový tón – tzv. střední hlasová poloha – se u jednotlivců liší. Modulace výšky tónu kolem přirozeného hlasového
tónu se nazývá intonace či melodie řeči.
Intonace napomáhá pochopit význam sdělení. Jinou intonací vyjádříme stejný obsah sdělení v případě, že chceme vyjádřit radost,
zklamání či ironii. Intonace se liší u jednotlivých druhů vět podle
postoje mluvčího.
Věta oznamovací má intonaci klesavou. Melodie věty tázací doplňovací, u které od dotazovaného očekáváme doplnění neznámého
slova či celé věty, je stoupavě klesavá nebo klesavá. U věty tázací
zjišťovací od dotazovaného očekáváme odpověď ano – ne. Zjišťovací otázky mají melodii stoupavou. Intonace vět rozkazovacích se
liší v závislosti na míře důraznosti. Intonace nepříliš důrazného
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rozkazu má melodii klesavou podobně jako věta oznamovací, u důrazného rozkazu se intonace liší podle toho, na jaké slovo klademe
důraz. Pro citově zabarvené věty je charakteristické výrazné zvýšení melodie.

Přízvuk
Slovní
Hlavní přízvuk, zvukově zvýrazněná slabika, je na první slabice
slova. U delších slov je i přízvuk vedlejší, který je kladen na dalších
lichých slabikách nebo na čtvrté a dalších sudých slabikách. Vedlejší přízvuk je slabší než přízvuk hlavní.
Zpravidla krátká slova, která nemají vlastní přízvuk, nazýváme
předklonky a příklonky. Předklonky tvoří přízvučný celek s následujícím slovem, příklonky se slovem předcházejícím.

Větný
Větný přízvuk, zesílení přízvuku slova, je obvykle kladen na poslední slovo ve větě. Přesuneme-li větný přízvuk na jiné slovo,
změníme vyznění věty.

Výslovnost
Výslovnost hlásek je v prvé řadě podmíněna jejich správnou artikulací.

Samohlásky
Při vyslovování samohlásek je dále důležité dodržovat odpovídající
délky – samohlásky neprodlužujeme, ani nezkracujeme. Setkají-li
se dvě stejné samohlásky, vyslovujeme je nesplývavě (např. modrooký).
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Souhlásky
Souhlásky se člení na párové a nepárové. Párové dále vnitřně dělíme na znělé (b, v, d, ď, z, ž, g, h) a neznělé (p, f, t, ť, s, š, k, ch). Setkají-li se dvě párově souhlásky, dochází ke spodobě (asimilaci)
znělosti. Skupina souhlásek se pak vyslovuje podle poslední souhlásky skupiny.
 Stojí-li slovo samostatně, dochází ke ztrátě znělosti na konci
slova (led – [let]).
 Je-li poslední souhláska skupina znělá (neznělá), vyslovuje se
celá skupina zněle (nezněle) (Led byl silný – [led bil]; Led
praskal – [let praskal]).
Setkají-li se dvě stejné souhlásky, vyslovujeme je splývavě, pokud
nedojde ke změně významu (např. kamenný [kamení]; podaný
[podaní] x poddaný [poddaní]).

Neverbální komunikace
Neverbální neboli mimoslovní komunikace hraje v procesu předávání informací velmi důležitou úlohu.
Prostředky neverbální komunikace by při projevu měly přirozeně
korespondovat s obsahem sdělení. V opačném případě se obě složky dostávají do rozporu, čímž dochází k narušení přijetí obsahu posluchačem.
Následující ilustrace znázorňuje vybrané složky neverbální komunikace.
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Oční kontakt
Velký význam očního kontaktu v procesu komunikace je neoddiskutovatelný. Gregory (1993, s. 287) uvádí hlavní důvody důležitosti očního
kontaktu při komunikaci: „vytváří důležitou komunikační vazbu a spojení mezi námi a posluchači, svědčí o naší upřímnosti, umožňuje nám

získat zpětnou vazbu“.
V případě vystupování před kamerou je situace složitější, neboť nevidíme budoucí diváky a odpadá zmíněná zpětná vazba.
S ohledem na vnímání mluvčího před kamerou diváky je však důležité naučit se věnovat pohledu „do kamery“ velkou pozornost.
Mimika
Z mimiky, výrazu tváře
způsobené obličejovými
svaly, dokážeme vyčíst
niterní stav druhé osoby.

Gesta
Gesta, pohyby rukou, by
měla podpořit vyjádření
sdělení, neměla by být až
příliš výrazná.
Při vystupování před kamerou je mluvčí často zabírán v polocelku či
polodetailu. Pohyby rukou
pak působí velmi nápadně.

„Člověk má 47 obličejových svalů a tvrdí se,
že lze rozeznat až 1 000
různých ‚tváření se‘.“
Musil (2007, s. 11)

Postoj
Při vystupování na veřejnosti i před kamerou by postoj měl být přirozený, ne příliš uvolněný ani strnulý.
Pohyby
Pohyby těla by měly být klidné a smysluplné.
Vzhled
Při jakémkoli vystoupení je nezbytné dbát na celkovou upravenost
a volit oblečení přiměřené situaci.

Obr. 48: Neverbální komunikace
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2.6.2 Příprava na projev
Projev se liší dle míry připravenosti. Obsah může být napsán doslovně, může být využita osnova a projev samozřejmě může být
spontánní.
Nevýhodou souvislého textu je skutečnost, že žáci mají tendenci
snažit se o doslovné zapamatování textu. Při zapomenutí dílčí části
pak obsah ztrácí smysl a žáci nevědí, jak pokračovat. Při čtení připraveného textu se obvykle ztrácí přirozenost projevu a kontakt
s posluchači. Na straně druhé souvislý text žákům napomáhá
vhodně formulovat myšlenky a strukturovat text.
Výhodou spontánního projevu je jeho přirozenost. Záporem může
být nevhodné strukturování obsahu a nepřesné vyjadřování.
Kombinací výše zmíněného je projev připravený v bodech. Každý
bod může obsahovat klíčová slova nebo také otázku. Tomuto typu
věnujeme v redakčním týmu největší pozornost.

Struktura obsahu
Každá promluva by měla být vhodně strukturovaná. Zjednodušeně
můžeme promluvu dělit na tři hlavní části:
 úvod – obsah a cíl promluvy;
 střední část – vhodně členěné hlavní body promluvy;
 závěr – shrnutí obsahu promluvy.
V případě vhodnosti zařazujeme do úvodu představení, do závěru
poděkování za pozornost.
Při práci se žáky můžeme v první fázi využít soustavu otázek, které
specifikujeme v závislosti na zaměření promluvy.
Příklady otázek při cvičení s názvem Můj oblíbený seriál:
 O kom (o čem) budu mluvit?
 Proč jsem si zvolil/a toto téma?
 Čeho bych chtěl/a svým výstupem docílit?
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 O kom (o čem) seriál pojednává?
 Co charakterizuje hlavní postavy?
 Proč by se seriál mohl líbit i posluchačům?
 Na jaké stanici a v jakém čase je možné seriál sledovat?
Po zadání otázek mají žáci prostor na přípravu svého výstupu. Při
jeho realizaci se mohou opírat o soustavu otázek nebo o vytvořenou heslovou osnovu.

Jazyk, slovní zásoba
Promluva by neměla obsahovat dlouhá a složitá souvětí. Zpravidla
je používána hovorová čeština – obvykle tedy nezařazujeme tvary
knižní ani tvary nespisovné.
Typickým znakem mluvených projevů jsou tzv. parazitní slova
(např. vlastně, jako, prostě), kterých bychom se v promluvách měli
vyvarovat.

Vystupování na veřejnosti a před kamerou
Poznatky týkající se mluveného projevu žáci uplatňují jak při vystupování před kamerou, tak při vystupování na veřejnosti.
Specifikem vystupování před kamerou je obvykle absence posluchačů, čímž se ztrácí zpětná vazba. Autor promluvy ale musí věnovat pozornost budoucímu divákovi, čehož docílí zejména pohledem
do objektivu kamery.

Čtení doprovodného textu videa
Nedílnou součástí některých videí je doprovodný čtený text, kdy
autor promluvy není ve videu vidět. Z tohoto důvodu jsou na
správnost komentáře kladeny značné nároky.
Před natáčením komentáře je nutné se s textem důkladně seznámit
a nacvičit jeho správné podání. Základem nácviku je hlasité čtení.
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Při něm zvolenými značkami označujeme místa nádechu, můžeme
vyznačit frázování, přízvuk, intonaci či zvýraznit náročná slova.

2.6.3 Hlasová hygiena
Vzhledem k tomu, že v redakčním týmu věnujeme pozornost mluvenému projevu žáků, musíme znát základy hlasové hygieny. Jak
uvádí Lýsek (1972, s. 60), „dětský hlas je mnohem křehčí, choulostivější, na péči o něj záleží celý vývoj“. Proto pravidla dodržujeme nejen v rámci kroužku, ale rovněž usilujeme o jejich trvalé osvojení
žáky. Zásady hlasové hygieny ve svých knihách shrnují Doležal
(1988), Lýsek (1972) či Sedlák (1985).
Základem je prostředí, ve kterém se věnujeme nácviku mluveného
projevu, natáčíme výstupy reportérů, moderátorů atd. Měli bychom se vyhýbat prašným a zakouřeným místům, venku nenatáčíme při nevhodném počasí. V místnosti, kde provádíme nácvik
a natáčení, bychom měli větráním zajistit přísun čerstvého vzduchu.
Hlas nesmí být přetěžován dlouhotrvající námahou, křikem nebo
nepřiměřenou polohou. Při dlouhém nácviku a natáčení zabráníme
přetížení střídáním činností a funkcí žáků. Žáky nesmíme nutit
k příliš hlasitému projevu. Místo toho klademe důraz na pečlivou
výslovnost, při natáčení se přiblížíme kamerou, použijeme externí
mikrofon a volíme vhodné místo pro natáčení. S ohledem na charakter aktivity zařazujeme dechová, hlasová a artikulační cvičení.
Hlas nezatěžujme při zdravotních obtížích – při velkém nachlazení,
kašli, po angíně nebo chřipce.
Na projev žáků má vliv jejich duševní stav. Není-li žák z těchto důvodů, např. kvůli trémě, na projev připraven, volíme citlivý individuální přístup. Žáky v žádném případě nenutíme k vystoupení před
kamerou.
Častým jevem je odkašlávání před projevem. Lýsek (1972) upozorňuje, že je takto zbytečně namáhán hrtan a dochází k překrvení
sliznice.
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3.1 Videotvorba a týmová práce
Při videotvorbě žáci obvykle pracují v menších týmech, kde každý
člen zastává určitou funkci. Tímto způsobem vzniká pozitivní vzájemná závislost mezi žáky. Ti vědí, že případný neúspěch jednoho
člena týmu zamezí dosažení společného cíle, uvědomují si nutnost
zodpovědného přístupu a podřízení se týmu. Na cestě za dosažením vytyčeného cíle jsou nuceni formulovat své myšlenky, naslouchat druhým, konstruktivně řešit problémy a učit se z chyb. Tento
způsob práce koresponduje s pojetím kooperativního vyučování.
Jak uvádí Kasíková (1997, s. 27), „kooperativní uspořádání výuky je
založeno na principu spolupráce při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základní pojmy kooperativního učení
jsou tedy sdílení, spolupráce, podpora.“
Fisher (1997, s. 112) se zmiňuje o třech hlavních výhodách práce
ve skupině v rámci kooperativního vyučování, kterými je rozvíjení
 sociálních dovedností, které se uplatňují ve společné práci
a ve vzájemné komunikaci;
 rozumových schopností v důsledku nutnosti vysvětlovat jeden druhému, domlouvat se o významech a řešit vzájemné
problémy;
 emoční podpory prostřednictvím motivačních účinků nadšení celé skupiny nebo jejich vůdčích členů.
Počet členů týmu se odvíjí od charakteru aktivity. V praxi jsou nejběžnější skupiny tříčlenné a čtyřčlenné, při dlouhodobějších a náročnějších aktivitách jsou vhodné i vícečlenné skupiny. Tvoří-li celá
třída jedno video, žáky rovněž rozdělíme do skupin. Každá z nich
pak nese zodpovědnost za dílčí část videa. V souvislosti s prací
ve skupinách a kooperativním učením bývá často řešena otázka aktivní účasti všech žáků. Pozitivní vliv na aktivní zapojení žáků má
přidělování funkcí.
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3.1.1 Funkce v rámci týmu
Ačkoliv není žádoucí kopírovat na základní škole strukturu známou
z profesionálních redakcí či filmových štábů, je v procesu tvorby
videa přínosné přidělovat žákům funkce.
Při popisu funkcí jsou částečně využity názvy z filmového a televizního prostředí, náplně jednotlivých „profesí“ jsou ale značně upraveny a přizpůsobeny podmínkám školy. Zároveň jsou zobecněny
tak, aby byly použitelné při různých žánrech.
Žáci mohou určitou funkci vykonávat různě dlouho – může se jednat o dílčí část videa, ale např. v případě školní televize také o několik měsíců. Při dlouhodobém vykonávání stejné funkce je kladem
větší specializace v jedné oblasti, při obměňování funkcí přispíváme ke komplexnímu rozvoji žáků.

Popis funkcí v rámci týmu
V profesionální sféře jsou v oblasti řízení týmu klíčové funkce režiséra, producenta, produkčního či dramaturga. Vzhledem k pojetí
a cílům videotvorby ve škole jsou tyto funkce vynechány. Právě při
činnostech, jako je společné hledání způsobů ztvárnění videa a jeho
prezentace, vymýšlení scénáře, řešení problémů či samotné natáčení, dochází k tolik potřebné komunikaci mezi všemi členy skupiny. Možností je, aby si každý tým zvolil svého vedoucího, který tyto
funkce částečně plní. Především se stará o koordinaci v rámci týmu
a dodržování termínů. Vedoucí zároveň vykonává jednu z dále popsaných funkcí.
Práce kameramana obnáší zejména uvědomělé natáčení hraných
scén, událostí, rozhovorů, výstupů redaktorů či moderátorů pomocí kamery. Žák plnící tuto roli by v prvé řadě měl být zodpovědný.
Zodpovídá za drahou školní techniku a obecně za plnění daných
úkolů a pravidel. Je nezbytné upozornit na skutečnost, že natáčení
neobnáší pouze manuální ovládání přístroje. Správný kameraman
vymýšlí originální možnosti ztvárnění záběru – volí kompozici, velikost, úhel záběru, pohyby kamery, mění stanoviště. Velkou roli
hraje komunikace s ostatními členy týmu.
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Moderátoři v našem pojetí uvádějí zpravodajský přehled ze studia,
reportéři vystupují v terénu, vedou rozhovory při natáčení reportáží apod. Pro funkci moderátora či reportéra jsou vhodní žáci s příjemným vystupováním, kteří se neostýchají mluvit před kamerou.
Reportáže a podobné žánry obsahují záběry doplněné mluveným
komentářem, jehož autory jsou tvůrci komentářů. Mezi předpoklady pro výkon této funkce patří především dobré vyjadřovací
schopnosti.
Mluvený komentář obstarávají žáci zastávající roli interpreta komentáře. Pro tuto funkci můžeme vybrat žáky, kteří se z počátku
ostýchají vystupovat před kamerou. Postupně takto získají větší
sebedůvěru a zapojí se i do plnění role moderátora či reportéra.
Tito žáci zpravidla čtou předem připravený text. Mluvený projev
interpretů komentáře musí být na velmi dobré úrovni.
V případě natáčení hraných scén doplňujeme funkci herce. Žáci zastávající tuto roli by se neměli obávat vystupovat před kamerou
a měli by být schopni správně se vyjadřovat.
Natočený materiál zpracovává střihač. U této funkce je nutné zmínit především trpělivost, znalosti a dovednosti spojené s obsluhou
počítače a střihového softwaru.

Doplňkové pozice
Tyto funkce napomáhají zefektivnit proces tvorby videa a umožňují
aktivně zapojit více žáků. Měli by je vykonávat žáci plnící jinou roli,
kteří v daný okamžik nejsou vytíženi – klapku může obsluhovat
střihač, zapisovat může reportér, který v dané chvíli nevystupuje
před kamerou, atd.
Mezi žáky je oblíbená obsluha klapky. V profesionálním filmu se
užívá k synchronizaci obrazu a zvuku, v případě využití základní
techniky má následující opodstatnění. Při natáčení hraných scén
či moderátorských výstupů obvykle získáme povedený záběr až na
několikátý pokus. Hledání vhodných záběrů při střihu je pak
zdlouhavé a nepřehledné. Spoustu času ušetří právě klapka. Před
natočením daného záběru na ni žák obsluhující klapku zapíše název a číslo scény, dále číslici vyjadřující pokolikáté je daný záběr
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natáčen. Na pokyn „klapka“ přiloží žák klapku před kameru, řekne
údaje zaznamenané na klapce a „klapne“.
Na předchozí funkci navazuje pozice zapisovatele. Tento žák zaznamenává poznámky k jednotlivým záběrům – zejména počet
opakování, označuje nezdařilé záběry, případně přidává další komentáře. Tyto údaje pak značně ulehčují střih. Střihač totiž nemusí
zhlédnout veškerý natočený materiál a může rovnou pracovat
s povedenými záběry. Tato funkce především vyžaduje pozornost
a důslednost. Nezapsání opakování, byť jen jednoho záběru, může
znamenat komplikaci při editaci videa.
Z dalšího technického vybavení vyplývají další funkce jako mikrofonista, osvětlovač apod. Tyto funkce vyžadují pokročilejší technické dovednosti přesahující obsah této příručky.
O kulisy, rekvizity, vzhled studia či loga se stará žák s označením
designér.
Některé pozice je také možné „zdvojit“ zařazením asistentů. Tuto
pozici mohou vykonávat např. začátečníci a mladší žáci.
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3.2 Metody a formy práce
Při vedení redakčního týmu školní televize a zařazování videotvorby do výuky kombinujeme frontální výuku s prací ve skupinách
a kooperativním učením a nejčastěji volíme běžně používané výukové metody jako vysvětlování, instruktáž, manipulování či rozhovor.
Vedle již zmíněného kooperativního učení je dále důležité zdůraznit dvě výukové metody – brainstorming a diskuzi.

3.2.1 Brainstorming
Při tvorbě videa usilujeme o aktivní činnost žáků, snažíme se je
podněcovat k hledání originálních řešení a konstruktivnímu řešení
problémů. Vhodnou metodou k naplnění výše zmíněného je brainstorming – v překladu „bouře mozku“, „útok na mozek“, v české
a slovenské literatuře rovněž „burza nápadů“ (Maňák a Švec,
2003).
Alex Osborn, autor této metody, vycházel z předpokladu, že „lidé
mnohé myšlenky ani nevysloví, protože mají zábrany říci něco nepřesně, špatně, nechtějí vypadat hloupě nebo neschopně (Lokšová
a Lokša, 2003, s. 113). Osborn proto usiloval o vytvoření metody,
která by odbourala bariéry brzdící tvořivost lidí (Lokšová a Lokša,
2003).
Hlavní výhodou brainstormingu je produkce velkého množství nápadů v relativně krátké době. Metoda je vhodná při řešení konkrétních problémů vyžadujících originální nápady. Problémy
můžeme formulovat počátečními slovy jako např. Jak…? Jakými
způsoby…? Proč…? Jak by se dalo…? Navrhněte…! Vymyslete…!
(Maňák a Švec, 2003)
Brainstorming nachází uplatnění např. při produkci nápadů v přípravné fázi videotvorby, kdy žáci vymýšlí možné způsoby ztvárnění videa a volbu obsahu, dále při vyvozování pravidel pro práci
v týmu či s technikou nebo při hledání způsobů zkvalitnění jednotlivých postupů a výsledků.
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Zásady brainstormingu (Maňák a Švec, 2003, s. 164 – 165;
Lokšová a Lokša, 2003, s. 113)

 Nepřipouští se kritika.
 Cílem je produkce co největšího množství nápadů – čím více
nápadů, tím větší pravděpodobnost, že se mezi nimi objeví hodnotný nápad.
 Podporuje se naprostá volnost v produkci nápadů, uvolnění
fantazie a svobodná hra myšlenek, navozujeme tvořivou atmosféru.
 Každý nápad se musí zapsat.
 Vyprodukované nápady jsou zdrojem pro rozvíjení návrhů.

Realizace brainstormingu ve výuce (Maňák a Švec, 2003,
s. 164 – 165; Lokšová a Lokša, 2003, s. 113)






Vysvětlení či zopakování pravidel brainstormingu.
Formulace problému.
Produkce nápadů, zápis všech pravidel.
Vystavení návrhů na viditelném místě.
Po časovém odstupu hodnocení nápadů.

Vedle výše zmíněného postupu existuje mnoho dalších variant realizace brainstormingu. Jednou z nich je brainwriting, kdy každý žák
zapisuje návrhy na papír, který poté předává dále. Každý nápad
může být také zaznamenán na malý lístek, který lze dočasně přilepit na tabuli. Tyto lístky pak můžeme třídit dle různých kritérií.
Nezbytným předpokladem úspěchu realizace brainstormingu je
vysvětlení jeho zásad a vyžadování jejich dodržování. Žáci mají
zejména tendenci nápady ihned komentovat a hodnotit. Je důležité
zdůrazňovat, že v první fázi je cílem vymyšlení co nejvíce nápadů.
I na první pohled nerealizovatelný nápad nás může inspirovat k nalezení originálního řešení.
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3.2.2 Diskuze
Proces zpracování videa přináší celou řadu otevřených otázek, pro
jejichž řešení je vhodnou metodou diskuze. Maňák a Švec (2003,
s. 108) ji definují jako „takovou formu komunikace učitele a žáků,
při níž si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně nacházejí řešení daného problému“.
Diskuze je rovněž prostředkem k rozvoji komunikativních, občanských a sociálních a personálních kompetencí.

Zásady diskuze
Abychom mohli hovořit o diskuzi, musí být splněny následující
podmínky (Fisher, 1997, s. 62 – 63):
Žáci účastnící se diskuze






musí spolu navzájem hovořit;
musí si navzájem naslouchat;
musí reagovat na to, co říkají druzí;
musí uvést více než jeden názor na prodiskutovávané téma;
musí mít v úmyslu rozvíjet své poznání, porozumění a usuzování o tomto tématu.

Obdobně jako u brainstormingu je i v případě diskuze nezbytné seznámit žáky s pravidly pro její vedení a soustředit se na jejich dodržování. Především mladší žáci často odbíhají od tématu a mají
problém s nasloucháním druhým.
Fisher (1997, s. 63) uvádí příklady otázek umožňující zjistit, zda
proběhla opravdová diskuze:






Mluvily děti spolu navzájem?
Naslouchaly jedno druhému?
Reagovaly na to, co říkaly ostatní děti?
Uvažovaly o různých názorech?
Došlo k rozšíření jejich poznání a porozumění nebo zlepšení
usuzování?
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3.3 Vedení redakčního týmu školní televize
Pod pojmem školní televize rozumíme tvoření videí členy redakčního týmu nejen o životě školy.
Školní televize nachází uplatnění ve formě zájmového kroužku,
možností je také integrace do výuky – zejména v případě, kdy je
průřezové téma mediální výchova vyučováno jako samostatný
předmět.
Vedle dříve zmíněného rozvíjení klíčových kompetencí je důležité
zdůraznit zájem žáků. Ač je na naší škole nabízeno čtrnáct dalších
zájmových kroužků, ve školním roce 2011/2012 podalo přihlášku
ke členství v redakčním týmu devětatřicet žáků – tedy přibližně
jedna čtvrtina ze všech žáků čtvrtého až devátého ročníku. V průběhu školního roku se navíc přidávali další zájemci.
Vedle atraktivní náplně kroužku je významným faktorem zveřejňování vytvořených videí ostatním žákům, učitelům, rodičům i širší
veřejnosti prostřednictvím internetu či projekcí ve škole. Členové
redakčního týmu tak vidí výsledek svého snažení a vnímají smysluplnost své činnosti.
Možnost seberealizace v plnohodnotné volnočasové aktivitě je také
významná z hlediska prevence psychopatologických jevů.

Obr. 49: Členové redakčního týmu hosty celostátního
živého vysílání Českého rozhlasu
K oblibě školní televize přispívá fakt, že členové redakčního týmu vystupují ve videích sledovaných širší veřejností, o jejich činnosti může
být také informováno v médiích. V tomto případě byli zástupci redakčního týmu hosty rozhlasového pořadu.
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Pojem public relations je dnes často spojován i se školami. Ty prezentují své aktivity prostřednictvím webových stránek, zpravodajů,
časopisů, řada škol odesílá příspěvky do regionálního či celostátního tisku. Mezi další způsoby seznamování veřejnosti se životem
školy patří právě školní televize.

3.3.1 Školní televize a mediální výchova
Média se stala významnou součástí dnešní společnosti. Jak uvádí
Jirák (2010, s. 8), „oč víc jsou média samozřejmou a vlivnou součástí
našich životů, o to méně si jejich vliv uvědomujeme. Čím častěji nám
nabízí známé, samozřejmé obsahy, tím méně si dokážeme připomínat, že ‚to‘ není skutečný svět.“ Verner (2007a, s. 100) doplňuje,
že média „mohou být užitečnými zdroji informací, názorů nebo zábavy, ale také nežádoucími manipulátory a také zprostředkovateli
nevkusu, pokleslé zábavy, mohou dokonce negativně ovlivňovat city,
postoje, hodnoty“.
Vliv médií na společnost a zejména na mládež či doba, kterou děti
tráví s médii, se staly frekventovanými tématy. Podle výzkumu
s názvem Média v životě osmi až osmnáctiletých (Rideout, Foehr
a Roberts, 2010) tráví průměrný jedinec v tomto věku v USA sedm
hodin a třicet osm minut denně s médii. Ve stejný okamžik někdy
také používají více než jedno médium, čímž průměrný čas trávený
s médii činí deset hodin a čtyřicet pět minut denně.
Reakcí na rostoucí vliv médií byl rozvoj tzv. mediální pedagogiky
(Jůva sen. a jun., 1997) a s ním související zavádění mediální výchovy do školských systémů. V naší zemi se mediální výchova jako
průřezové téma stala součástí Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání (2007).
Definice mediální výchovy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007, s. 101) zní takto: „Mediální
výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti.
Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené,
aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace.
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Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci
v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.“
Tematické okruhy tohoto průřezového tématu jsou v RVP ZV
(2007) členěny na okruhy receptivních a produktivních činností.
Školní televize odpovídá okruhům produktivních činností, které
jsou v RVP ZV (2007, s. 103) členěny na tyto složky:
 Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových
prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných
a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení;
tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi
či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení.
 Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam
různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového
harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory
ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce.
V rámci receptivních činností se žáci seznamují s fungováním médií
prostřednictvím aktivit, jako je analýza již hotových sdělení, při
produktivních činnostech poznávají praktickou činností faktory
ovlivňující fungování médií. Členové redakčního týmu školní televize např. poznávají, že
 výběr témat a zpracování obsahu ovlivňují sledovanost;
Cílem komerčních televizních stanic je generovat zisk. Předpokladem jeho naplnění je sledovanost stanice, která je podmíněna volbou obsahu odpovídajícímu dané cílové skupině.
Cílem redakčního týmu školní televize samozřejmě zisk není,
nicméně sledovanost je pro žáky motivací a usilují o ni. Redakční tým školní televize má možnost získávat podrobné
statistiky o návštěvnosti webových stránek a zhlédnutí videí
použitím bezplatných služeb jako YouTube Analytics a Google
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Analytics, což lze připodobnit ke statistikám pořizovaným
prostřednictvím tzv. peoplemetrů. Zmíněné webové služby
poskytují i takové údaje, jako je míra udržení diváků v jednotlivých časových úsecích videa, zdroje návštěvnosti a, ač ne
zcela přesně, podává i demografické údaje – např. příslušnost
k věkové skupině a pohlaví. Z těchto informací mohou vycházet při volbě témat a především jejich zpracování s ohledem
na cílovou skupinu.
 prezentované informace nemusí být věrným obrazem
skutečnosti;
Žáci poznávají, že výsledná reportáž je podmíněna mnoha
faktory – např. natočenými záběry, formulací komentáře, výběrem respondentů či kladenými otázkami. Žáci dále vnímají
možnosti editace záznamu na počítači. Uvědomí si, že v případě vytržení části výpovědi z kontextu může sdělení výrazně změnit význam, vynechání určitých záběrů či rozhovorů
rovněž zkresluje podání skutečnosti.
 výsledné produkty jsou podmíněny časovými možnostmi;
Průměrná délka reportáže v televizním zpravodajství se pohybuje okolo jedné minuty. V případě školní televize bývají
reportáže delší, obvykle ale nepřesahují tři minuty. Autoři
reportáží jsou nuceni obsahy zjednodušovat a zestručňovat.
Rovněž zjišťují, že na kvalitu výsledku má značný vliv dodržování časového harmonogramu.
 podobu médií ovlivňují jejich vlastníci.
Jak uvádí Kavanová (In Pavličíková, Šebeš a Šimůnek, 2009,
s. 36), „vlastník média může zásadním způsobem rozhodovat
o podobě tohoto média, a to jak po obsahové, tak po formální
stránce. Zároveň rozhoduje, na koho bude dané médium zacíleno, jaké politické a ekonomické cíle bude sledovat, jak bude
utvářet náš obraz světa.“ I v tomto případě nacházíme v souvislosti se školní televizí paralelu. Ač ve značně omezené míře, vedení školy můžeme připodobnit k vlastníkovi média.
Žáci si uvědomují, že výrazně negativní prezentování školy by
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bylo v rozporu s jejími zájmy a tento fakt mají při výběru témat na zřeteli.
Mezi dětmi nejužívanější média stále patří televize. Podle výzkumu
agentury Mediaresearch (2009) 97 % českých dětí ve věku čtyři až
čtrnáct let z internetových domácností (domácnost, kde se někdo
nejméně jednou měsíčně připojuje na internet) sleduje televizi
denně nebo alespoň několikrát týdně. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (2012) dodává, že „podle sociologických výzkumů
z posledních let má téměř polovina českých dětí ve věku 4-14 let televizor ve svém pokoji, a každý druhý rodič přiznává, že se nezajímá
o to, jaké pořady jeho dítě v televizi sleduje.“ Jak uvádí Obst (Kalhous
a Obst, 2002, s. 178), „vynikající formou mediální výchovy je aktivní
příležitost vytvářet média. Děti, pro něž je dnes televize tak významnou složkou jejich každodenní zkušenosti, by měly mít možnost prakticky poznat, co vše obnáší produkce videoprogramu (např. příprava
scénáře, natáčení, střih a další úpravy). Získají tak vlastní zkušenost
s tím, jaký je vztah mezi realitou a jejím televizním nebo filmovým
zobrazením.“
Mediální výchova může být ve škole realizována v rámci samostatného předmětu, formou integrace do jednotlivých předmětů, projektů, kurzů či seminářů. Postupy popisované v této příručce jsou
realizovány v rámci zájmového kroužku a stávají se tak dalším prostředkem rozvoje mediální gramotnosti v souladu s principy RVP
ZV. Navrhované postupy je možné přizpůsobit i dalším formám výuky.

3.3.2 Role pedagoga
Role pedagoga a vztah učitel – žák odpovídají požadavkům moderní pedagogiky (Grecmanová, Urbanovská a Novotný, 2000; Petty,
2002; Maňák a Švec, 2003).
V porovnání s tradičním pojetím učebního procesu, kdy žáci především přijímají obsah prezentovaný učitelem, je kladen maximální
důraz na aktivitu a tvořivost žáků.
Je důležité uvědomit si, že k naplnění hlavního cíle – rozvoje klíčových kompetencí žáků – je nutná jejich tvůrčí činnost. Není-li to ne101

zbytně nutné, měli bychom se proto vyvarovat velkých zásahů
do práce žáků a vnucování našich představ – a to i za cenu méně
kvalitních výsledků. Míra aktivity a samostatnosti žáků je samozřejmě částečně dána jejich věkem a úrovní osvojených dovedností.
Nejsou-li např. v počátku dovednosti jako střih, natáčení se složitějšími pohyby kamery apod. na úrovni umožňující realizaci záměru, může danou funkci částečně zastoupit pedagog.
Pedagog žákům v první fázi předává nezbytné teoretické poznatky
o videotvorbě a s ní spojených postupech, které jsou základem pro
budoucí tvořivou práci. Poté žáky vede k užívání a obohacování
poznatků v praxi a především podněcuje tvořivost a usměrňuje aktivitu žáků. Právě „podporování větší míry aktivity, samostatnosti
a tvořivosti žáků motivující k autoregulaci jejich učení, podněcování
myšlení a tvořivé aktivity žáků a poskytování většího prostoru pro
jejich rozhodování o vlastním učení, vyžadování větší odpovědnosti
žáků za výsledky jejich učení“ odpovídá podle Maňáka a Švece
(2003, s. 18) pojetí moderní pedagogiky.

Další úkoly pedagoga:
 Utváření a řízení týmu ve smyslu předkládání harmonogramu, zajištění jeho dodržování, koordinování spolupráce jednotlivých členů apod.
 Prezentace školní televize, komunikace s vedením školy
a obecně zajištění všech potřebných kroků umožňujících realizaci celého procesu.
Aktivity spojené s vedením redakce školní televize jsou časově
značně náročné. Nároky jsou navíc kladeny na technické znalosti
a dovednosti pedagoga, na oblast mluveného projevu či tvorbu
mediálního sdělení. Možností je vedení redakce dvěma a více učiteli. Vhodnou kombinací například může být spojení učitel informačních a komunikačních technologií a učitel českého jazyka.
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Přínosné a motivující pro žáky je také zajištění spolupráce s odborníky – např. formou konzultací, besed s kameramanem či televizním reportérem, zážitkem je exkurze do televizního studia.

Obr. 50: Setkání s profesionálním kameramanem
Setkání s profesionálním kameramanem
je pro žáky velkým zážitkem.

3.3.3 Vztah učitel – žák
Vztah učitel – žák se od tradičního pojetí vzdělávacího procesu liší.
Oboustranná snaha dosáhnout společného cíle vede k pozitivní
vzájemné závislosti mezi učitelem a žákem.
Na počátku stanovujeme společné cíle, rozdělujeme úlohy a sledujeme a usměrňujeme naplňování cílů. Učitel žákům předává znalosti, učí je novým dovednostem, podněcuje a usměrňuje jejich
činnost. Žáci nově získané poznatky a dovednosti rozvíjejí a tvořivě
uplatňují v praxi. Nebude-li jedna strana fungovat správně, k naplnění cíle nemůže dojít. Učitel a žák se tak stávají partnery na cestě
k dosažení cíle.
V běžném vyučování je věnováno velmi málo času naslouchání žákům, ale v případě školní televize hraje dialog důležitou roli. Jak již
bylo zmíněno, důraz je kladen na tvořivost a týmovou spolupráci,
která naslouchání druhým přímo vyžaduje. Během celého procesu
neustále vyvstává celá řada otevřených otázek, k jejichž řešení napomáhá vhodná volba metod a forem práce.
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3.3.4 Práce s chybou
Ve všech fázích bude docházet k řadě chyb. Nedostatky z přípravné
fáze žáci sami poznají při realizaci záměru. Nevhodnou kompozici,
pohyby kamery, obsah záběru, chyby v mluveném projevu žáků
před kamerou, nedostatky v oblasti střihu a dalších úpravách videa
– to vše je zaznamenáno pomocí videokamery a počítače. Natočené
a upravené video přímo vybízí ke konstruktivní práci s chybou.
Při práci se záznamem dáváme nejprve žákovi či skupince žáků
prostor k sebehodnocení. Následně se společně s ostatními žáky
zaměřujeme na pozitiva, poté hledáme způsoby vedoucí k budoucímu zkvalitnění výsledku. Práci se záznamem zakončujeme celkovým motivujícím hodnocením.
Pomůckou při práci s chybou je portfolio žáků.

3.3.5 Portfolio žáků
Videotvorba a s ní spojené postupy jsou vhodným nástrojem pro
rozvíjení schopnosti sebereflexe žáků. Ti vidí výsledek svého snažení, mohou posoudit jeho kvalitu, sledují proces zdokonalování
jednotlivých dovedností a z nedostatků se mohou poučit.
Vhodnou pomůckou je zavedení portfolia každého žáka. Maňák
a Švec (2003, s. 18 – 19) jej definují jako „soubor rozmanitých produktů žáka, který demonstruje pokroky v učení žáka za určité období“. V našem případě lze užít obyčejné desky, do kterých žáci
zakládají listy.
Portfolio má titulní stranu, dále jej můžeme rozdělit např. do těchto
tří částí.
První z nich obsahuje vytyčený společný cíl, k jehož dosažení je
nutné respektovat pravidla pro práci v týmu a s technikou. Tato
pravidla si po jejich společném vyvození žáci zapíší nebo je vytiskneme.
Do druhé sekce žáci systematicky zakládají pracovní listy týkající
se základů filmové řeči a práce s kamerou.
Poslední kapitola obsahuje podklady týkající se tvorby jednotlivých
reportáží a dalších videí (scénáře, nákresy apod.). Součástí každé
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reportáže a jiných videí je zhodnocení jednotlivých postupů a výsledků samotným žákem a také dalšími členy týmu. V této části se
rovněž nachází podsekce s názvem Dobré nápady, kam žáci zaznamenávají různá ponaučení, která mohou v budoucnu využít.
Zdrojem nápadů je především praktická zkušenost, závěry vyvozené z vlastní tvorby a tvorby dalších členů týmu. Inspirací může být
sledování kvalitních filmů, reportáží, dokumentů apod., velkým
přínosem jsou setkání s odborníky.
Nezbytnou součástí portfolia je nosič s produkty, na jejichž vytvoření se žák podílel, nebo dostupnost videí na internetových stránkách.
Takto si žáci evidují svou činnost, čímž je přispíváno ke zkvalitňování klíčových kompetencí.

Obr. 51: Portfolio
Portfolio významně napomáhá k rozvíjení klíčových kompetencí.

3.3.6 Utváření redakčního týmu
Pozitivní vzájemná závislost mezi všemi členy týmu při cestě za
dosažením cíle, tvořivá práce, užití moderní techniky, radost z výsledku, zdokonalování v jednotlivých oblastech, spolupráce s vrstevníky, zpětná vazba, ale i úsměvné situace při natáčení – to jsou
jedny z hlavních důvodů, proč se žáci v kolektivu redakčního týmu
cítí dobře. Při dotazníkovém šetření v roce 2011 měli žáci v otevřené otázce uvést hlavní důvod obliby kroužku. Druhou nejčastější odpovědí (po práci s technikou) byl dobrý kolektiv a zábava.
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Členové redakčního týmu tak v pozitivní atmosféře zkvalitňují
kompetence potřebné pro práci v týmu.
Při utváření týmu musíme zohlednit, do jaké míry se žáci znají. Jiná
situace bude u žáků z jedné třídy a u žáků z různých tříd, kteří
se takřka nepotkávají. Na počátku je žádoucí věnovat určitý čas seznamovacím hrám, při kterých se všichni lépe poznají a prolomí
se komunikační bariéry. Ideální jsou hry vyžadující součinnost.

Obr. 52: Utváření redakčního týmu
K utváření redakčního týmu přispívá i zařazování her
vyžadujících týmovou spolupráci.
Od samého začátku je nutné zdůrazňovat potřebu týmové spolupráce, vyvodit pravidla pro práci v týmu a posilovat pozitivní jednání žáků. Zdůrazňujeme potřebu spolupráce mezi všemi menšími
týmy, vzájemnou konstruktivní kritiku chápeme jako cestu ke zdokonalení naší práce.
K dobrým vztahům v rámci týmu napomáhá prezentování produktů jako výsledku práce všech členů týmu – např. v podobě přehledu
událostí za daný měsíc, který je tvořen příspěvky zpracovanými
jednotlivými skupinami.
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Přínosné je také umístění fotografií dokumentujících společnou
činnost, vhodných citátů či vytvořených souborů pravidel na nástěnku v učebně či na webové stránky.

Složení menších týmů
Redakční tým je obvykle značně heterogenní skupinou – žáci se liší
věkem, pohlavím, sociokulturním prostředím, předpoklady pro výkon určitých činností, charakterovými vlastnostmi či zájmy. Tato
rozdílnost není při tvoření menších týmů překážkou, naopak je pro
žáky velmi přínosná.
Nabízí se více způsobů sestavení týmů. O složení můžeme rozhodnout my jako vedoucí kroužku. Do jisté míry se nám může podařit
odhadnout vyrovnanost skupin a vztahy mezi jednotlivci. Žáci ale
tento postup někdy chápou jako vnucování našich představ.
Složení také může určit náhodný výběr v podobě losu, hry molekuly atd. Zde je vliv učitele mnohem menší, nevýhodou je nepředvídatelnost výsledku.
Možností je také kombinace dvou zmíněných postupů, kdy žáci náš
zásah do složení skupin neregistrují.
Žáci nejvíce ocení možnost rozhodnout o složení sami. Sdělíme
předpokládaný počet členů, další požadavky a vymezený čas
na domluvu. Pokud během vymezené doby nedojde k dohodě, volíme jeden z předchozích postupů.
Pro rozvoj kompetencí spojených se spoluprací ve skupině je přínosné složení skupin obměňovat.

3.3.7 Před zahájením
Před zahájením činnosti je nutné projít dále popisovanými kroky.

Získání podpory vedení školy
Prvním krokem je získání podpory ze strany vedení školy. Při poukázání na pozitiva, vysvětlení základní koncepce a předložení reál107

ných požadavků by v tomto kroku neměl být problém. Naopak se
dá očekávat všestranná podpora.

Finanční zajištění
Nezbytné je finanční zajištění umožňující provoz školní televize.
Zde je důležité především získání potřebného materiálního vybavení a také financování vedoucího školní televize. Činnost může být
hrazena školou a příspěvky od rodičů žáků, nabízí se ale i další
možnosti jako sponzorství a granty.
Pro začátek je dostačující zcela základní vybavení (kamera, paměťová karta, počítač schopný střihu videa, stativ). Za předpokladu,
že je ve škole již k dispozici alespoň jeden kvalitní počítač, lze činnost školní televize zahájit již s částkou okolo 6 000 Kč umožňující
zakoupení jednoduché kamery, paměťové karty a stativu.
O sponzoring či grant se bude žádat mnohem lépe po prokázání výsledků práce vašeho týmu. Také potřeba dalšího vybavení bude
opodstatněná.

Příprava vedoucího školní televize
Vedoucí školní televize musí znát jednotlivé postupy a umět zacházet s technikou. Základy potřebné pro realizaci jsou popsány v této
příručce, další informace je možné čerpat z titulů uvedených v seznamu literatury. Velmi přínosné je absolvování vzdělávacích kurzů, důležitou roli hraje získání praktické zkušenosti.

Výběr vhodné místnosti
Pro redakční porady, seznamování s jednotlivými postupy, natáčení a editaci videa je nutné najít vhodnou místnost. Větší úpravy, jako např. odhlučnění, jsou finančně značně náročné. Pro naše
potřeby ale můžeme využít i běžnou učebnu. Při jejím výběru bychom měli zohlednit následující faktory:
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 okolní ruchy;
Nemáme-li k dispozici vhodný typ externího mikrofonu, musíme
počítat s tím, že záznam bude obsahovat i okolní ruchy. Z tohoto
důvodu je vhodné volit místnost, která je situována v méně rušné části školy. Napomoci mohou také protihlukové dveře.
 podlahová krytina;
S výše zmíněným bodem souvisí i podlahová krytina. Slyšíme-li
při pohybu v místnosti „vrzání“ vycházející z podlahy, uslyší jej
také diváci sledující video. Zejména zvuky způsobené pohybem
žáků v blízkosti videokamery jsou ve videu patrné.
 světelné podmínky;
Nemáme-li k dispozici studiová či jiná světla použitelná pro natáčení, měli bychom volit místnost s vhodnými světelnými podmínkami pro záznam videa. Ideální je, pokud do místnosti
dopadá dostatek přirozeného světla, jehož množství a směr je
možné regulovat pomocí žaluzií. V případě použití umělých světelných zdrojů, jako jsou zářivky, napomůže získání přirozených
barev funkce kamery vyvážení bílé, o které bylo pojednáno dříve.
I v tomto případě je důležité, aby světelné zdroje nevydávaly
zvuky („vrčení“ zářivek).
 velikost místnosti, vybavení;
Velikost místnosti volíme s ohledem na akustiku místnosti, její
uspořádání a počet členů redakčního týmu. Musíme také uvažovat o tom, zda bude editace videa probíhat v počítačové učebně
nebo budeme mít k dispozici počítače určené k těmto účelům
v této místnosti. Při seznamování se základy filmové řeči či rozborech videí bychom měli mít k dispozici projektor či interaktivní tabuli, případně televizor.
 uspořádání místnosti;
Činnosti redakčního týmu je také vhodné přizpůsobit uspořádání místnosti. Osvědčilo se uspořádání učebny znázorněné na obrázku č. 53. Na prvním nákresu je zobrazeno rozsazení žáků při
činnostech, jako je diskuze, vysvětlování, instruktáž či sledování
videí. Druhý nákres zobrazuje rozsazení žáků při práci ve skupinách. Výhodou tohoto uspořádání je trvalé rozmístění lavic, do109

statek prostoru pro manipulaci s kamerou a natáčení a vyhovující umístění projekčního plátna.

Obr. 53: Uspořádání učebny

Termín konání schůzek redakčního týmu
S ohledem na rozvrh, další aktivity a obsazenost učeben je nutné
stanovit termín konání schůzek redakčního týmu.

Oslovení žáků
Významným okamžikem je oslovení žáků – budoucích členů redakčního týmu. Osvědčil se postup, kdy jsou žáci stručně informování o nabízené aktivitě (plakát, leták, oznámení třídními učiteli),
přičemž součástí je termín konání setkání, kde se žáci dozvědí bližší informace. Další variantou je odkaz na webové stránky či nástěnku.
Bude-li vhodně poukázáno na náplň aktivity, lze očekávat velký zájem ze strany dětí. Je důležité zvážit kritéria výběru. Ta se budou
lišit v závislosti na velikosti a typu školy. V případě velkého počtu
žáků je možné provést malý konkurz.
Při volbě počtu členů redakčního týmu je podstatné, aby se všichni
zúčastnění podíleli na činnosti aktivním způsobem. Výhodou je
fakt, že žáci pracují v menších týmech. Jeden tým tak může natáčet,
zatímco další vymýšlí scénář, stříhá video atd. Této paralelní práci
je ale nutné přizpůsobit místnost a stanovit pravidla.
Při výběru žáků je podstatným hlediskem věk žáků. Kroužek na Základní škole T. G. Masaryka Borohrádek je určen žákům od čtvrté
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do deváté třídy. Velkou výhodou je týmová práce, kdy je možné aktivně zapojit žáky různého věku a s odlišnou úrovní osvojených
znalostí a dovedností.

Vytvoření základního plánu
Zahájení činnosti také předchází vytvoření základního plánu –
harmonogramu činností. Nezbytné je stanovit základní cíle, obsah
a posloupnost jednotlivých kroků.

Souhlas s mediální prezentací
S ohledem na právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů je
nezbytné získat souhlas s mediální prezentací žáků školy. Na naší
škole rodiče žáků obdrželi lístek se zdůvodněním potřeby jejich
souhlasu. Rodiče označili, zda s prezentací souhlasí, či ne, a lístek
podepsali. Naši školu v daném školním roce navštěvovalo 219 žáků, s mediální prezentací souhlasili rodiče 217 žáků.

Způsob prezentace vytvořených videí
Zveřejňování vytvořených videí je nezbytnou součástí celého procesu. Pro celý tým je odměnou zpřístupnění videí spolužákům, přátelům, rodičům atd. K prezentaci je možné využít více způsobů.
Nejjednodušší je bezplatné založení uživatelského účtu na serveru
typu YouTube či Vimeo. Vytvořená videa poté na web nahrajeme,
zvolíme formu sdílení, přidáme popisek.
Vytvoření vlastní webové stránky je dnes otázkou několika minut.
V případě domény třetího řádu (tzn. např. http://skolnitv.wbs.cz)
a obvykle reklamního proužku na stránce je celá služba zdarma.
Správa obsahu webových stránek je díky redakčním systémům
velmi jednoduchá. Po nahrání videa na server pro sdílení videa získáme HTML kód, který zkopírujeme do redakčního systému, čímž
umožníme zveřejnění videa na vlastních stránkách. Tam také můžeme umisťovat aktuality, informace o redakčním týmu, pomocí
tzv. miniaplikací můžeme na web vložit ankety, počítadlo návštěv,
návštěvní knihu atd.
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Interaktivní tabule a projektory, které jsou již na školách samozřejmostí, můžeme rovněž použít k prezentaci videí ve škole.
Zajímavá je také možnost prezentovat vytvořené reportáže na webových stránkách České televize v sekci Vaše zprávy (rovněž známé jako Digináves).

Obr. 54: Webové stránky školní televize
Zveřejňování vytvořených videí na webových stránkách
školní televize je významnou součástí procesu.
Další zdroje
 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy – možnost publikovat vytvořené reportáže na stránkách České televize
 www.youtube.com, www.vimeo.com – nejznámější stránky pro
uložení a sdílení videí
 www.websnadno.cz, www.webnode.cz, http://sites.google.com
– příklady služeb poskytujících bezplatné vytvoření a správu
webových stránek
 www.blueboard.cz – bezplatné generování miniaplikací (ankety,
knihy návštěv, počítadla přístupů atd.) pro webové stránky
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Získání zpětné vazby
Prospěšné je také předem zvážit kontrolní mechanismy pro získání
zpětné vazby. Součástí každé schůzky by měl být rozhovor se žáky,
zajímavé informace přinese dotazníkové šetření. Zpětnou vazbou
samozřejmě jsou ohlasy diváků, počet zhlédnutí videí či návštěvnost webových stránek.

3.3.8 Metodické postupy
Následující metodické postupy mohou být využity více způsoby –
v rámci úvodního soustředění, bloku hodin zaměřených na jednotlivé oblasti či v rámci úseků komplexněji zaměřených vyučovacích
jednotek. Obsah, časové dotace a způsob prezentace musí být přizpůsobeny konkrétním podmínkám.
Předpokladem pro realizaci navrhovaných postupů je využití alespoň jedné digitální videokamery či digitálního fotoaparátu, stativu, projektoru nebo televizoru a pracovních listů.

Úvodní setkání
Žáci do kroužku vstupují s různými očekáváními. Je klíčové,
aby žáky práce v redakčním týmu od začátku zaujala. Cílem úvodního setkání je prezentovat náplň a cíl kroužku, motivovat žáky
a zejména položit základy pro týmovou spolupráci.
Očekávané výstupy:
 Žák chápe pravidla pro efektivní týmovou spolupráci.
 Žák rozumí pojmu etický kodex novináře.
Pomůcky: balicí papír (čtvrtka velkého formátu) a psací potřeby pro
zaznamenání vyvozených pravidel, počítač, projektor pro seznamování s pojmem etický kodex, desky pro založení portfolií, Příloha CH
Titulní strana portfolia, Příloha I Kapitola 1, Příloha J Redakční tým.
Rovněž může být vytvořena prezentace s osnovou.
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Časová dotace: 45 – 60 minut
Metodický postup:
 Představení učitele, stručné seznámení s obsahovou náplní
kroužku
 Krátké představení všech členů týmu
o Vhodnou variantou je zadání pokynů a rozdělení žáků
do dvojic. Během vymezeného času se dvojice žáků vzájemně představí. Poté žáci prezentují ostatním partnera
z dvojice.
 Seznamovací hry, pohybové hry vyžadující týmovou spolupráci
 Stanovení společného cíle a postupu
 Prezentování náplně jednotlivých funkcí v rámci týmů (kameraman, reportér apod.)
 Vysvětlení nutnosti týmové spolupráce
o Jako příklad uvádíme výborného reportéra bez kameramana, kameramana bez reportéra atd., poukazujeme
na množství profesí při tvorbě profesionálního filmu.
 Vyvození pravidel pro práci v týmu
o Použijeme brainstorming, při kterém žáci uvádějí, jaké
chování by mohlo narušit či zamezit dosažení vytyčených cílů.
o Žáky rozdělíme do skupin, v rámci kterých formulují
konkrétní pravidla. Zdůrazníme formulování pravidel
v kladných větách.
o Skupiny prezentují své návrhy, o kterých je dále společně diskutováno.
o Vybereme nejdůležitější pravidla a zaznamenáme je na
nástěnný plakát, který umístíme do studia.
o Ukázka vyvozených pravidel:
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 Vždy mluví pouze jeden, nasloucháme druhým.
 Každý má možnost vyjádřit své názory.
 Respektujeme, že můžeme mít odlišné názory.
 Kritika musí být konstruktivní – neříkáme pouze „je to
špatně“, ale zároveň navrhujeme možné řešení.
 Konstruktivní kritiku a chyby chápeme jako cestu ke
zlepšení – chybami se člověk učí.
 Respektujeme pokyny vyučujících.
 Natočená videa zveřejňujeme jinde než na stránkách
školní televize pouze se souhlasem vedoucího kroužku.
 Zodpovědně plníme zadané úkoly, pomáháme druhým,
při práci ve skupinách se všichni aktivně zapojujeme.
 Při neúčasti se omlouváme předem.
 Etický kodex
o Žáky seznamujeme s pojmem etický kodex. Diskutujeme o povinnosti poskytovat pravdivé, přesné a nezkreslené informace, neužívat citlivé či neuctivé záběry osob.
o Prezentujeme webovou stránku Syndikát novinářů na
adrese www.syndikat-novinaru.cz.
 Založení portfolií žáků, vyplnění úvodních stran
 Prostor pro dotazy žáků, společné shrnutí nových poznatků,
zhodnocení naplnění cílů
 Motivace do dalšího setkání

Technické vybavení
Žáci se na zahájení práce s technikou obvykle velmi těší a přistupují k této části s velkým zájmem. V rámci tohoto úvodního bloku vedeme žáky k osvojení názvů základních částí videokamery
a příslušenství a zejména k pochopení principu jejich fungování.
Klíčovým bodem je vyvození pravidel pro práci s technikou a jejich
zaznamenání.
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Očekávané výstupy:
 Žák chápe základní princip fungování videokamery.
 Žák pojmenuje základní části videokamery a příslušenství.
 Žák respektuje pravidla pro práci s technikou.
 Žák zaujme správný postoj při natáčení, používá stativ.
Pomůcky: videokamera (obrázek videokamery), používané příslušenství (stativ, mikrofon atd.), balicí papír (čtvrtka velkého formátu)
a psací potřeby pro zaznamenání vyvozených pravidel, Příloha K Kapitola 2, Příloha L Digitální videokamera, Příloha M Fungování videokamery, příslušenství, v případě dostupnosti kinofilm.
Použita také může být počítačová prezentace s hlavními body a dalším obrazovým materiálem.
Časová dotace: 60 – 90 minut
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 Pro žáky je práce s kamerou velmi atraktivní činností a i samotné konstatování obsahu bloku a ukázka techniky je pro ně
motivující. Můžeme také použít ukázku videa vytvořeného jinými žáky.
Princip fungování kamery, základní části kamery, příslušenství
 Zeptáme se žáků, zda vědí, na jakém principu funguje záznam
pomocí videokamery. Nebude-li odpověď uspokojivá, řekneme, že zjednodušeně kamera funguje jako fotoaparát, který
zaznamenává 25 (24, 30) snímků za sekundu. Takto rychlé
střídání snímků při sledování záznamu působí plynule. Pomůckou je kinofilm, na který se natáčelo dříve, se záznamem,
na kterém je tento princip jasně patrný.
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 Do technických podrobností není nutné zacházet. Je dostačující říci, že dění před kamerou je pomocí speciální techniky
přeměněno do digitální podoby a zaznamenáno na paměťové
médium (dnes nejčastěji paměťovou kartu nebo pevný disk).
 Ukážeme kameru nebo obrázek videokamery (pomocí projektoru, rozdáním pracovních listů Digitální videokamera)
a vyzveme žáky (skupiny žáků) k pojmenování jednotlivých
částí a vysvětlení jejich významu (řemínek – ulehčuje držení
kamery, akumulátor – napájí kameru, LCD displej – zobrazuje
snímaný obraz a menu přístroje, tlačítko Power – stisk tlačítka zapne nebo vypne kameru, tlačítko Zoom – mění přiblížení
a oddálení objektů, objektiv – snímá dění před kamerou, mikrofon – snímá zvuk, tlačítko Start/Stop – stisk tlačítka zahájí
nebo ukončí záznam). V případě nutnosti upřesníme a doplníme.
 Žáci (skupiny žáků) vyplní pracovní list Digitální videokamera. U mladších žáků můžeme použít také skládačku s obrázkem kamery a popisem jednotlivých částí.
 Obdobně budeme postupovat u základního příslušenství kamery.
 Žáci (skupiny žáků) založí do portfolií pracovní list Fungování kamery a příslušenství.
 Upozorníme na skutečnost, že kamera je přístroj drahý a citlivý na nešetrné zacházení. Protože by nám případné poškození znemožnilo dosáhnout našeho cíle, vyvodíme si pravidla
pro práci s technikou.
Vyvození pravidel pro práci s technikou
 Použijeme brainstorming, kdy žáci uvádějí, jaké chování by
mohlo vést k poškození techniky.
 Žáky rozdělíme do skupin, v rámci kterých vymýšlí konkrétní
pravidla. Zdůrazníme formulování pravidel v kladných
větách.
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 Skupiny prezentují své návrhy, o kterých je dále společně
diskutováno.
 Vybereme nejdůležitější pravidla a zaznamenáme je na nástěnný plakát, který umístíme do studia.
Ukázka vyvozených pravidel:
 S veškerým vybavením pracujeme s maximální opatrností.
 Respektujeme pokyny vyučujícího.
 Na vybavení saháme čistýma rukama. V blízkosti technického
vybavení nejíme, nepijeme.
 Nedotýkáme se objektivu a hledáčku kamery ani je ničím nečistíme.
 Vybavení používáme pouze ve vhodných podmínkách – vyhýbáme se např. natáčení v dešti.
 S kamerou pracuje vždy pouze jeden z nás. Kameramana nevyrušujeme.
 Jakékoliv poškození či nefunkčnost přístroje hlásíme okamžitě vedoucímu kroužku.
 Po dokončení práce uklízíme své stanoviště a vybavení vracíme na původní místo.

Obr. 55: Žáci při tvorbě plakátu s vyvozenými pravidly
a jeho prezentaci
Společné vyvození pravidel a jejich zaznamenání samotnými žáky je
velmi důležité z hlediska uvědomění si významu jejich dodržování.
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Držení kamery, ovládání kamery
 Předvedeme postoj a držení kamery při natáčení. Základem je
vždy co největší stabilita. Jsme ve stoji rozkročném a lokty
máme podél těla. Kameru držíme oběma rukama – pravá ruka je podvlečena pod řemínkem, levá ruka přidržuje LCD displej. Před natáčením se zklidníme, tzv. „vydýcháme“.
 I při zmíněném způsobu držení kamery neudržíme zcela stabilní pozici. Předvedeme proto rozložení a obsluhu stativu
a způsob upnutí kamery.
 Vyzveme žáky (skupiny žáků), aby navrhli, jak postupovat
v situaci, kdy nemáme stativ při delším natáčení k dispozici.
(Hledáme způsoby, jak stativ částečně nahradit – pomoci může např. zapření lokty o zábradlí, položení kamery na vhodnou plochu apod.).
 Žáci si vyzkoušejí postoj při natáčení, rozložení a obsluhu stativu a upevnění kamery na stativ.
 Předvedeme způsob zapnutí a vypnutí kamery, zahájení
a ukončení nahrávání a použití zoomu. Dalšími funkcemi se
v tuto chvíli nebudeme zabývat a budeme používat automatický režim.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Základy filmové řeči, technika natáčení
Každý blok, vyučovací jednotka či její část věnovaná natáčení videa
by měla být zahájena motivujícím sdělením cíle a obsahu dané části. Následuje krátké zopakování dříve osvojených poznatků a dovedností majících vazbu na nové učivo. V další fázi se věnujeme
novým poznatkům a dovednostem. Základem je nezbytná teorie
a praktická ukázka provedená učitelem, za pomoci žáků či s využitím DVD. Dále se žáci s novou dovedností seznamují při praktické
činnosti. Nové poznatky jsou upevněny vyplněním pracovních listů,
jejich kontrolou a případným doplněním. Tyto listy si žáci průběžně zakládají do svého portfolia s ohledem na jejich další užití. V zá119

věru každého úseku dáváme prostor pro sebereflexi a další dotazy
žáků, mělo by zaznít shrnutí obsahu, zhodnocení naplnění cíle a také nesmí chybět motivace do dalších hodin. Možností je rovněž zadání domácího úkolu (např. sledování střídání velikostí záběrů
v reportáži, statických a dynamických záběrů apod.).
Při osvojování práce s kamerou a základů filmové řeči by bylo ideální, pokud by každý žák měl k dispozici kameru. Tato varianta ale
logicky není příliš reálná.
Interaktivní tabule, projektory a televizory jsou dnes na školách
samozřejmostí. Při osvojování základů filmové řeči je neocenitelnou pomůckou kamera připojená k jednomu z výše zmíněných přístrojů. Můžeme takto sledovat obraz promítaný na LCD displeji i na
obrazovce či projekčním plátně. Žáci tak současně sledují nejen pozici a pohyby kamery, ale také snímaný obraz. V závislosti na typu
televizoru či projektoru volíme adekvátní způsob připojení kamery. FullHD televizory i nové projektory jsou vybaveny HDMI konektory, starší přístroje mají audio/video vstupy (tzv. CINCH). Součástí
dodávky nové kamery zpravidla jsou i kabely pro tyto typy připojení, postup zapojení je popsán v návodu. V případě použití přístroje s konektorem SCART je řešením zakoupení cenově velmi
dostupné redukce.

Obr. 56: Kamera připojená k projektoru
Díky propojení kamery s projektorem mohou všichni žáci sledovat
zároveň držení kamery a snímaný obraz.
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Není-li možné využít připojení kamery k televizoru či projektoru,
pozice a pohyby kamery názorně předvádíme, žáci si činnost zkoušejí a snímaný obraz sledují na LCD displeji. Na počítači připojeném
k projektoru či interaktivní tabuli pouštíme videa, která jsou součástí přiloženého DVD.
Předpokladem úspěšnosti realizace navrhovaných postupů je co
největší praktická zkušenost žáků doplněná reflexí. Zmíněné postupy je žádoucí doplňovat průběžnými praktickými cvičeními nejlépe mimo učebnu.
Očekávané výstupy:
 Žák chápe možnosti odlišného vyznění záběru na základě volby
výrazových prostředků.
 Žák rozumí elementárním pojmům z oblasti filmové řeči (záběr, kompozice, velikost záběru, úhel pohledu).
 Žák rozeznává statický a dynamický záběr.
 Žák provede panorámu a nájezd, odjezd zoomem.
 Žák rozumí základním pravidlům techniky natáčení.
 Žák při natáčení uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti.
Pomůcky: videokamera, projektor (televizor), projekční plátno, stativ, Příloha W Formát 4:3, Příloha X Formát 16:9, pracovní listy.
Časová dotace: Navrhované postupy je nutné přizpůsobit konkrétním
podmínkám. Zde je část Základy filmové řeči a technika natáčení
rozdělena do tří bloků o délce 60 – 90 minut, samostatně je zařazena
závěrečná část Manuální ovládání funkcí kamery.
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Základy filmové řeči 1
Pracovní listy: Příloha N Záběr, kompozice záběru, Příloha O Velikost
záběru, Příloha P Úhel pohledu.
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, opakování, motivace
 Na úvod žákům pustíme krátké video (vytvořené jinou skupinou, lze využít i ukázky na DVD). Sdělíme, že již víme, jak kamera funguje, z jakých částí se skládá, jaký při natáčení
zaujmout postoj či jak použít stativ. K tomu, abychom mohli
tvořit zajímavá videa, je ale důležité znát také základy
tzv. filmové řeči a techniky natáčení. A právě osvojení základů
filmové řeči a techniky natáčení je cílem následujícího bloku.
 Vybraný žák uchopí kameru a zaujme postoj pro natáčení.
Společně s ostatními žáky zhodnotíme správnost postoje
a zopakujeme klíčové body.
 Další žáci jmenují části videokamery (s využitím kamery či
obrázku), dle potřeby dále pokládáme otázky k procvičení
zapamatování názvů částí kamery a jejich významu (K čemu
slouží objektiv? Jak nazýváme součást napájející kameru?
atd.).
 Vyzveme žáky k asistenci. Jeden žák se postaví před třídu,
druhý uchopí kameru připojenou k jednomu ze zmíněných
zařízení a vyzveme ho, aby spolužáka natočil. Může se vystřídat více žáků. Pravděpodobně se většina postaví čelně k natáčenému, umístí jej do středu záběru, kamera bude nepatrně
pod výškou očí natáčejícího. Toho využijeme a poukážeme na
skutečnost, že existuje mnoho dalších způsobů natočení spolužáka. Pokud by se stalo, že někdo zvolí netradiční řešení,
využijeme situace a řekneme, že daný žák nám ukázal jeden
z výrazových prostředků a pojmenujeme jej.
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Záběr
 Pojem záběr slýcháváme poměrně často. Co si ale pod tímto
pojmem vlastně představit? Společně se žáky najdeme odpověď (Záběr je záznam natočený od stisku tlačítka pro zahájení
natáčení po stisk tlačítka pro ukončení nahrávání záznamu –
zpravidla stejné tlačítko).
Kompozice záběru, velikost záběru
 Vysvětlíme pojem kompozice, při praktické činnosti či s využitím ukázek vyvozujeme pravidla pro komponování obrazu.
 V souvislosti s kompozicí poukážeme na rozdílné formáty obrazu, které mají na komponování záběru značný vliv. Nejpoužívanějšími jsou formáty 4:3 a 16:9. Použijeme ukázku na
DVD (Příloha W Formát 4:3, Příloha X Formát 16:9) zobrazující totožný hlavní motiv v obou formátech.
 Žáci (skupiny žáků) se seznámí s pracovním listem Záběr,
kompozice záběru a založí jej do svých portfolií.
 Žáci zkoušejí různé varianty kompozice záběru s daným
hlavním objektem. Při té budou žáci více či méně měnit velikost záběru. Na tuto skutečnost navážeme.
 Před hodinou na tabuli napíšeme v nesprávné posloupnosti
názvy jednotlivých velikostí záběrů. Při hodině tabuli odkryjeme a vyzveme žáky k přiřazování názvů k jednotlivým velikostem. Místo zapsání názvů na tabuli můžeme použít
počítačovou prezentaci.
 Velikosti záběru dále ukazujeme přímo pomocí kamery a projektoru nebo televizoru. Žáci jednotlivé záběry pojmenovávají, poté si volbu velikosti záběrů vyzkoušejí. Klademe
problémové otázky vedoucí k přemýšlení nad významem velikosti záběru v konkrétní situaci (např. Chceme divákům
ukázat, kde se nacházíme. Jaké velikosti záběru můžeme zvolit?).
 Každý žák či skupina žáků dostane za úkol natočit kamerou
upevněné v jedné pozici na stativu zadané objekty či děj v ur123

čených velikostech. Obsah záběrů zadáme s ohledem na místo, kde se nacházíme. Získané záběry v budoucnu užijeme při
seznamování se střihem videa.
 Žáci (skupiny žáků) vyplní pracovní list Velikost záběru a založí jej do svých portfolií.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
Úhel pohledu
 Vyzveme ke spolupráci dva žáky. Jeden žák plní roli kameramana, druhý roli figuranta. Úkolem kameramana je točit hlavu spolužáka (polodetail). Nejprve oba dva stojí proti sobě,
poté si kameraman sedne na židli a pózující spolužák zůstane
stát. Nakonec si natáčený sedne na židli a kameraman si
stoupne. Žáci na obrazovce či plátně sledují odlišné vyznění
záběrů.
 Zeptáme se žáků, jaký dojem jednotlivé záběry budily, a vyvodíme, že jsme měnili úhel pohledu.
 Dva zmínění žáci si nyní vymění úlohy a společně se žáky pojmenujeme jednotlivé úhly pohledu. Můžeme poukázat, jak
odlišné vyznění záběru zdůrazníme změnou kompozice a velikosti záběru.

Obr. 57: Úhel pohledu
Žák natáčí figuranta při normálním pohledu, podhledu a nadhledu.
Ostatní sledují vyznění záběru v závislosti na postavení kamery.
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 Dále poukážeme na volbu stanoviště. Opět využijeme praktické ukázky a praktickou činnost.
 Žáci (skupiny žáků) vyplní pracovní list Úhel pohledu a založí
si jej do portfolií.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Základy filmové řeči 2
Pracovní listy: Příloha Q Záběr statický, dynamický.
Další pomůcky: Příloha W Formát 4:3, Příloha X Formát 16:9.
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, opakování, motivace
 Na úvod žákům sdělíme, že cílem bloku je osvojit si další znalosti a dovednosti nezbytné pro tvorbu zdařilých videí. Hlavním cílem bude naučit se, kdy a jakým způsobem pohybovat
kamerou.
 Pustíme krátkou ukázku videa (můžeme využít ukázky na
DVD). Mezi jednotlivými záběry děláme pauzy, úkolem žáků
je jednotlivé záběry pojmenovávat a komentovat (velikost,
úhel pohledu, kompozice).
Délka záběru
 Již tedy víme, co znamená komponovat záběr, volit velikost
záběru a úhel pohledu. Jak dlouho by měl ale daný záběr ve
výsledném videu trvat? Vyslechneme odpovědi žáků.
 Správně odpoví ten, kdo řekne, že správnou délku záběru
nelze obecně určit. Vždy se totiž odvíjí od konkrétního záměru. Příliš krátký záběr neumožní divákovi pochopit náš záměr, příliš dlouhý záběr nudí, odvádí pozornost. Záběr musí
být tak dlouhý, aby divák stihl pochopit jeho obsah. Natáčené
záběry by neměly být kratší než 6 sekund.
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Záběr statický, dynamický
 Žákům sdělíme, že ve filmech se setkáváme se dvěma typy
záběrů – statickými a dynamickými.
 Vyzveme žáky k vysvětlení rozdílu mezi oběma typy. V případě potřeby odpovědi doplníme, upřesníme. Je důležité, aby
žáci chápali, že se jedná o pohyby kamery, ne o obsah záběru.
 Začneme statickým záběrem. Použijeme ukázku na DVD (Příloha W Formát 4:3 či Příloha X Formát 16:9), kde je statickým
záběrem zobrazena krajina. Zdůrazníme nehybnost kamery
při natáčení statického záběru.
 Zeptáme se žáků, jak jinak by bylo možné natočit krajinu, kterou jsme viděli v předchozí ukázce. S menší či větší pomocí
přibližně popíší panorámu, nájezd a odjezd zoomem či jízdu
kamery. Odpovědi žáků doplňujeme a jednotlivé pohyby
upřesňujeme a pojmenováváme.
 Seznámíme žáky s postupem natočení panorámy. Vybereme
vhodný počáteční a koncový záběr, zvolíme rychlost pohybu
kamery, celou panorámu vyzkoušíme nanečisto. Zapamatování počátečního a koncového záběru ulehčují značky a ukazatel na stativu. Klademe důraz na statický počáteční
a koncový záběr, plynulost a optimální rychlost pohybu. Máme-li možnost výběru, provádíme panorámu zleva doprava.
 Žáci nacvičují natočení panorámy (horizontální, poté vertikální) nejprve při držení kamery v ruce, poté se stativem. Žáci
sami poznají vhodnost použití stativu při natáčení panorámy.
 Seznámíme žáky s postupem natočení nájezdu a odjezdu pomocí zoomu. Vybereme vhodný počáteční a koncový záběr,
zvolíme rychlost zoomu a celý pohyb vyzkoušíme nanečisto.
Klademe důraz na statický počáteční a koncový záběr, plynulost a optimální rychlost pohybu.
 Žáci nacvičují natočení nájezdu a odjezdu pomocí zoomu nejprve při držení kamery v ruce, poté se stativem. Žáci sami poznají vhodnost použití stativu při natáčení nájezdu či odjezdu
zoomem.
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 Můžeme uvést i další nástroje pro pohyb kamery, jako je kameramanský vozík, steadicam či kamerový jeřáb. Máme-li
k dispozici zařízení pro natáčení dynamických záběrů (vozík
z pojízdné židle, skateboardu, kočárku apod.), v praxi jej
předvedeme.
 Žáci vyplní pracovní list Záběr statický a dynamický a založí
jej do svých portfolií.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Technika natáčení
Po osvojení základů filmové řeči navazujeme zjednodušenými pravidly pro natáčení. K těmto pravidlům se neustále vracíme –
zejména při rozboru vytvořených videí. Z tohoto důvodu je užitečné pravidla zaznamenat na nástěnný plakát a umístit jej v učebně.
Při prezentování pravidel navazujeme na předchozí zkušenosti žáků s prací s kamerou. Můžeme také využít záběry natočené při
osvojování předchozích znalostí a dovedností, popř. použít materiál vytvořený jinými žáky.
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, opakování, motivace
 Na úvod žákům sdělíme, že část, v rámci které jsme se seznamovali se základy filmové řeči, se blíží ke konci. Čeká nás
tedy cvičení, při kterém budou skupinky žáků samostatně natáčet.
 Vyvoláváme žáky, kteří uchopují kameru připojenou k projektoru a slovně a pomocí kamery prezentují jeden z dříve
osvojovaných bodů (velikost záběru, panoráma atd.). V případě potřeby upřesňujeme a dále doplňujeme.
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Technika natáčení
 Před zahájením praktické části žáky seznámíme se zjednodušenými pravidly pro natáčení videa. Vysvětlíme, že respektování těchto pravidel nám umožní tvořit zdařilá videa.
 Prezentujeme nejčastější chyby a nedostatky při natáčení
a vyzýváme žáky k hledání způsobů, jak se těmto chybám
a nedostatkům vyvarovat. Názorně ukazujeme pomocí kamery připojené k projektoru, případně můžeme použít ukázky
již natočených videí. Náměty žáků konkretizujeme:
o stanovit si cíl natáčení, připravit se na natáčení;
o soustředit se na stabilitu kamery;
o užívat především statické záběry;
o hledat možnosti ztvárnění záběru;
o hledat vhodné stanoviště;
o při pokročilejší práci používat manuální režim kamery.
 Předpokladem používání manuálního režimu kamery je osvojení základních dovedností spojených
s obsluhou kamery. Proto se této oblasti věnujeme
později. V případě žáků prvního stupně tuto část
nezařazujeme.
 Pravidla si žáci zapíší do svého portfolia.
Kontrolní praktické cvičení
Pomůcky: videokamera, stativ, zadání úkolu pro žáka (skupiny žáků), krátký text jako předloha pro čtení, počítač pro zhlédnutí a další
práci s natočenými materiály, projektor pro hodnocení a další práci
s natočeným materiálem.
Připravíme úkol pro trojice žáků, při jehož řešení si žáci ozkoušejí
jednotlivé činnosti v praxi a my získáme zpětnou vazbu o efektivitě
procesu. Analyzováním natočených videí zjistíme, jak žáci jednotlivým oblastem porozuměli a jak jsou schopni poznatky uplatnit
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v praxi. Na jednotlivých videích můžeme ukázat nedostatky a způsoby, jak je odstranit.
Součástí cvičení jsou i výstupy žáků před kamerou. Tento materiál
později využíváme při zdokonalování mluveného projevu žáků.
Úkol může vypadat následovně:
S kamerou vždy pracuje jeden z žáků, další dva mluví na zadané
téma nebo čtou určený text.
Jeden žák bude mít označení A, druhý B, třetí C. Postupujte podle
nákresu.

Obr. 58: Praktické cvičení
Kameraman: Rozložte stativ, upevněte na něj kameru. V jednom
záběru natočte z mírného podhledu polodetail spolužáka, který
bude přibližně jednu minutu mluvit na dané téma nebo číst určený
text. Následně proveďte panorámu. Na počátečním záběru bude
zachycen spolužák, který domluvil, na koncovém záběru bude druhý spolužák. Natočte druhého spolužáka, který bude mluvit na zadané téma nebo číst zadaný text.
Žák mluvící zpaměti: Připravte si vyprávění na 1 minutu o prázdninách (volném času, oblíbeném sportovci, herci, zpěvákovi).
Žák čtoucí text: Přečtěte si zadaný text, připravte se na jeho přečtení před kamerou.
V případě dostatku času samozřejmě můžeme doplnit další úkoly.
Při analyzování natočeného materiálu si všímáme splnění zadání,
sledujeme všechny další výrazové prostředky a dodržení zásad pro
natáčení. Mluveným projevem žáků se prozatím nezabýváme. Z vi129

deí vybereme potřebné úseky, se kterými budeme s žáky dále pracovat. Chyby a způsoby jejich odstranění, doporučení pro natáčení
si žáci mohou zaznamenat do portfolií.
Natočený materiál také můžeme využít při seznamování se zpracováním videa na počítači.
Po absolvování tohoto úvodního bloku budou žáci znát základy filmové řeči, ovládání kamery a techniky natáčení. Pro osvojení nových znalostí a dovedností je nutná co největší praktická zkušenost
žáků.

Manuální ovládání funkcí kamery
Po zautomatizování základních postupů při natáčení poukážeme na
nedokonalost automatického režimu kamery a žáky seznámíme
s manuálním režimem.
Pokud je to možné, opět využijeme propojení kamery s televizorem
či projektorem. Nemáme-li k dispozici toto propojení, věnujeme se
pouze praktické činnosti s kamerou.
Tuto část zařazujeme až po osvojení základních dovedností. S jednotlivými funkcemi můžeme žáky seznamovat postupně v rámci
setkání redakčního týmu.
Metodický postup:
 Prvním krokem je výběr jednoho z přednastavených režimů,
jako je portrét, sport apod. Společně vyvodíme, jaké jsou výhody užití přednastavených režimů, a žáky seznámíme
s ovládáním kamery při volbě režimu. Žáci si volbu režimů
následně vyzkoušejí.
 Navážeme možnostmi využití ručního ostření a případně
přeostření v rámci záběru, předvedeme způsob ovládání přístroje a činnost si vyzkoušejí žáci.
 Použijeme ukázku nedokonalého podání barev a možnosti
korekce manuálním nastavením funkce vyvážení bílé. Ukážeme postup ručního nastavení – aktivujeme funkci, kameru
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dáme do polohy, ze které budeme následně natáčet, umístíme
před ni bílý papír. Můžeme žáky vyzvat, aby před kameru
umístili papír jiné barvy než bílé. Výsledkem bude „nádech“
v odstínu doplňkové barvy k barvě papíru.
 Význam nastavení rychlosti závěrky ukážeme při záznamu
pohybujících se objektů. Dále ukazujeme proměnu záběrů při
změně clony.
 Užití jednotlivých funkcí ověříme a zdokonalíme při praktických činnostech, charakteristiku funkcí zaznamenáme do
portfolia.

Editace videa na počítači
Předpokladem jsou zcela základní dovednosti spojené s obsluhou
počítače – zapnutí a vypnutí, práce s myší a klávesnicí, znalost prostředí operačního systému – v našem případě Microsoft Windows
Vista nebo Microsoft Windows 7. Toto je pro naprostou většinu žáků v dnešní době samozřejmost.
Při osvojování práce se střihovým programem rozdělíme žáky do
skupin tvořených žáky prvního stupně a žáky druhého stupně.
Ideální je, pokud tato část může probíhat v počítačové učebně s dostatkem kvalitních počítačů a také projektorem. Žáci mohou pracovat samostatně, ale také v menších skupinách.
Máme-li ve skupině žáky, kteří již s programem umí pracovat, zadáváme úkol s vyšší obtížností, seznamujeme je s pokročilejším
střihovým programem a rovněž je můžeme vyzvat k pomoci ostatním žákům.
Očekávané výstupy:
 Žák ovládá funkce střihového programu.
 Žák zpracuje krátké video ve střihovém programu.
 Žák při editaci videa vychází z osvojených pravidel pro zpracování
videa na počítači.
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Pomůcky: počítače s odpovídajícím softwarem, soubory s fotografiemi, videem a hudbou (nejlépe soubory umístěte na disk dostupný ze
všech počítačů; vhodné jsou fotografie a videa z činnosti kroužku –
např. z nácviku práce s kamerou), projektor (projekční plátno), kamera, kabel pro připojení k PC či čtečka paměťových karet, ukázka
filmu či videa, pro práci se zvukovými soubory sluchátka.
Časová dotace:
Blok věnovaný zpracování videa na počítači členíme do tří jednotek
po 45 minutách. První dvě jednotky jsou věnovány ovládání střihového programu, třetí je zaměřena na pravidla spojená s editací videa.
Fenomény, jakými jsou YouTube či sociální sítě, umocňují motivaci
žáků naučit se zpracovávat video na počítači. Praxe ukazuje, že žáci
se tvorbě videí po úvodním seznámení se střihovým programem věnují dále po skončení výuky ve škole či doma ve svém volném čase,
čímž dále zkvalitňují své dovednosti.

Střihový program 1
Metodický postup:
Seznámení s náplní jednotky/bloku, motivace
 Tímto blokem navazujeme na předchozí praktická cvičení
a jejich rozbor. Pokračujeme další nezbytnou dovedností, kterou je zpracování videa na počítači. Cílem je naučit se upravovat video ve střihovém programu, pomocí kterého můžeme
měnit délku záběrů, jejich pořadí, přidávat titulky, hudbu či
různé efekty.
 Jako motivace poslouží krátká ukázka videa či filmu zajímavě
zpracovaného z hlediska střihu (lze využít např. ukázku na
DVD – Příloha C Tolerance).
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Žáci 1. stupně
 Dle potřeby věnujeme pozornost organizačním záležitostem
spojeným s prací na počítačích.
 V závislosti na počtu žáků a počítačů žáky rozdělíme tak, aby
si každý mohl v dostatečné míře vyzkoušet práci se střihovým programem. Ideální je, pokud máme k dispozici učitelský
počítač připojený k projektoru, pomocí kterého můžeme ukazovat základní postupy.
 Předvedeme postup spuštění programu a vyzveme ke spuštění programu i žáky.
 Do programu importujeme několik libovolných fotografií.
 Seznámíme žáky s obsluhou programu – vysvětlíme užití okna náhledu, tlačítek pro obsluhu náhledu, ovládání jezdce
a způsob přepínání mezi záložkami.
 Zopakujeme způsob vložení fotografií.
 Fotografie ze zvoleného umístění do programu vloží i žáci.
 Při práci s úplnými začátečníky z prvního stupně ukazujeme
jednotlivé kroky, které následně zkoušejí žáci (skupiny žáků).
Při samostatné práci žáků sledujeme jejich činnost a v případě potřeby jim napomáháme. Rovněž dáváme možnost poradit se s dalšími členy týmu.
 Postupujeme v této posloupnosti:
Základní ovládání programu
- Spuštění programu;
- základní obsluha programu – vložení fotografie či videa,
okno náhledu, tlačítka pro práci s náhledem, ovládání jezdce, přepínání mezi záložkami;
- vložení fotografií z daného umístění;
- na záložce Projekt nastavení odpovídajícího formátu obrazu;
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- změna pořadí fotografií;
- na záložce Nástroje videa Úpravy změna doby trvání zobrazení fotografie.
Animace, Vizuální efekty
- Na záložce Animace volba přechodu mezi dvěma záběry,
úprava délky trvání přechodu;
- na záložce Animace volba posunutí a přiblížení;
- na záložce Vizuální efekty experimentování s jednotlivými
typy.
Titulky
- Vložení úvodního titulku, titulku do videa, závěrečného titulku;
- text titulku;
- pozice titulku;
- formát písma;
- počáteční čas, doba trvání;
- efekty.
Praktické cvičení
- Žáci (skupiny žáků) tvoří krátké video s použitím daných
fotografií, úvodních a závěrečných titulků, volí efekty
a animace;
- ukázka postupu uložení projektu;
- ukázka postupu uložení videa;
- uložení projektu a videa do daného umístění.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Žáci 2. stupně
 Dle potřeby věnujeme pozornost organizačním záležitostem
spojeným s prací na počítačích.
 V závislosti na počtu žáků a počítačů žáky rozdělíme tak, aby
si každý mohl v dostatečné míře vyzkoušet práci se střihovým programem. Ideální je, pokud máme k dispozici učitelský
počítač připojený k projektoru, pomocí kterého můžeme ukazovat základní postupy.
 Předvedeme postup spuštění programu a vyzveme ke spuštění programu i žáky.
 Do programu importujeme několik libovolných fotografií.
 Seznámíme žáky s obsluhou programu – vysvětlíme užití okna náhledu, tlačítek pro obsluhu náhledu, ovládání jezdce
a způsob přepínání mezi záložkami.
 Zopakujeme způsob vložení fotografií.
 Fotografie ze zvoleného umístění do programu vloží i žáci.
 Při práci se staršími žáky je po ukázce základního ovládání
programu vhodnější nechat je „objevovat“ možnosti střihového programu. Pro žáky je tento postup mnohem více motivující. Při samostatné práci žáků sledujeme jejich činnost
a v případě potřeby jim napomáháme. Rovněž dáváme možnost poradit se s dalšími členy týmu.
 K dispozici dáme soubory (fotografie a hudbu), se kterými
mají žáci pracovat.
 Na základě charakteru použitých souborů specifikujeme, jaké
prvky by výsledné video mělo obsahovat a jaké úpravy mají
být provedeny. Seznam těchto prvků zaznamenáme do souboru, který si žáci mohou otevřít na jednotlivých počítačích,
nebo jej promítneme pomocí projektoru. Zde je uveden seznam prvků, které dále přizpůsobíme použitým souborům:
o nastavení odpovídajícího formátu obrazu;
o zvolení přechodů mezi záběry, nastavení doby trvání
přechodů;
135

o použití animace posunutí, přiblížení či oddálení na vybrané fotografie;
o použití vizuálních efektů;
o úpravy doby trvání zobrazení fotografií;
o změna pořadí vložených fotografií;
o vložení hudby (název, umístění);
o nastavení počátečního času na x sekund;
o nastavení počátečního bodu na x sekund;
o snížení hlasitosti hudby;
o nastavení rychlého zesílení;
o rozdělení hudby na dvě části v daném čase;
o nastavení pomalého zeslabení první části;
o nastavení pomalého zesílení druhé části;
o vložení úvodních a závěrečných titulků, titulků do videa;
o úprava vzhledu titulků;
o použití efektů titulků;
o uložení projektu a videa do daného umístění.
 Po vymezeném čase společně zrekapitulujeme obsluhu programu s využitím projektoru, v případě potřeby doplníme
další informace.

Střihový program 2
Metodický postup:
Seznámení s náplní jednotky/bloku, motivace
 Tuto část zahajujeme krátkou projekcí vybraných videí vytvořených v předcházející jednotce.
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 V minulé hodině jsme pracovali s fotografiemi. Dnešním cílem
je naučit se pracovat i s videem (a hudbou – v případě
1. stupně) a vytvořit krátký film.
 Zopakujeme klíčové body ovládání střihového programu
a postupujeme dále v této posloupnosti:
Žáci 1. stupně
Hudba
- Přidání hudby;
- volba počátečního času;
- volba počátečního a koncového bodu hudby;
- úprava hlasitosti hudby;
- volba zesílení a zeslabení hudby;
- rozdělení zvuku na dvě části, přesun.
Vložení videa
- Vložení videa do projektu;
- na záložce Nástroje videa Úpravy změna hlasitosti videa,
volba zesílení a zeslabení;
- na záložce Nástroje videa Úpravy volba rychlosti videa;
- na záložce Nástroje videa Úpravy rozdělení klipu;
- odstranění jedné části klipu;
- pomocí funkce Nástroj Střih volba počátečního a koncového bodu.
Praktické cvičení
- Žáci (skupiny žáků) tvoří krátké video s použitím daných
fotografií, videí a hudby, úvodních a závěrečných titulků,
volí efekty a animace;
- uložení projektu a videa do daného umístění.
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 Jako doplňující učivo prezentujeme způsob překopírování záznamu do počítače a postup při záznamu zvuku.
Překopírování záznamu do počítače
- Propojení kamery a počítače pomocí USB (případně použití čtečky paměťových karet);
- základní ovládání programu pro import a správu videí
a fotografií.
Záznam zvuku
- Připojení mikrofonu;
- spuštění programu Záznam zvuku;
- nahrání záznamu;
- uložení záznamu;
- vložení do střihového programu;
- můžeme poukázat na další způsoby záznamu zvuku.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
Žáci 2. stupně
Překopírování záznamu do počítače
 Prezentujeme způsob překopírování záznamu z videokamery
do počítače v této posloupnosti:
- Propojení kamery a počítače pomocí USB (případně použití čtečky paměťových karet);
- základní ovládání programu pro import a správu videí
a fotografií.
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Záznam zvuku
 Prezentujeme postup při záznamu zvuku do počítače v této
posloupnosti:
- Připojení mikrofonu;
- spuštění programu Záznam zvuku;
- nahrání záznamu;
- uložení záznamu;
- vložení do střihového programu;
- můžeme poukázat na další způsoby záznamu zvuku.
 Žáci (skupiny žáků) do počítače importují zadané soubory
z videokamery či paměťové karty. Paralelně další žáci (skupiny žáků) zaznamenávají krátký komentář či pokřik týkající
se tématu zpracovávaného videa. Žáci (skupiny žáků) se postupně vystřídají.
Praktické cvičení
- Žáci (skupiny žáků) tvoří krátké video s použitím daných
fotografií, videí, hudby, nahraného komentáře či pokřiku,
úvodních a závěrečných titulků, volí efekty a animace.
- Specifikujeme, jaké úpravy mají být provedeny:
o úprava hlasitosti vložených videí;
o nastavení zesílení a zeslabení videa;
o změna rychlosti videa;
o odstranění nepotřebných částí videa.
- Uložení projektu a videa do daného umístění.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Základy střihu
Metodický postup:
Seznámení s náplní jednotky/bloku, motivace
 Zopakujeme, že ve dvou předchozích hodinách jsme se naučili
ovládat střihový program, upravovat fotografie, videa a hudbu, vkládat titulky či používat různé efekty.
 Poukážeme na cíl, kterým bude seznámit se se zásadami
umožňujícími tvořit opravdu zajímavá videa. Také se naučíme používat střihový trik, pomocí kterého budeme moci
v našich videích „kouzlit“.
Zásady editace videa
Základní pravidla
 K vyvození základních pravidel opět používáme vybraná videa vytvořená žáky.
 Všímáme si zejména těchto bodů:
o přiměřené používání efektů;
o délka záběrů (ne příliš krátké a příliš dlouhé záběry);
o soulad zvuků (hudby, zvukové stopy videa, komentáře);
o použití titulků (umístění, čitelnost, odpovídající délka
trvání).
Spojení podobných záběrů
 Do této chvíle jsme záběry většinou spojovali užitím přechodů. Při sledování profesionálních filmů si všimneme, že přechody jsou využívány minimálně.
 Použijeme záběry natočené při cvičení, kdy jsme si osvojovali
velikosti záběru. Tři záběry natočené ze stejného stanoviště,
se stejným obsahem a jinou velikostí záběru vložíme do stři-
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hového programu za sebe bez užití přechodu. Žáci sami poznají, že takovéto spojení způsobuje nepřirozené skoky.
 Obdobně můžeme ukázat další varianty.
 Společně vyvodíme, že podobné záběry na sebe „nepasují“.
Pamatujme, že při spojení dvou záběrů musíme změnit alespoň dvě z těchto tří složek – obsah, velikost záběru, úhel pohledu (stanoviště).
 Využijeme krátkou ukázku z vybraného videa či filmu, na které sledujeme střídání záběrů.
Jednotnost
 Poukážeme na skutečnost, že již při přípravě a samotném natáčení musíme myslet na drobnosti jako je oblečení aktérů,
umístění předmětů v záběru, změny prostředí, pozadí, světelné podmínky. Jakékoliv nesrovnalosti se při střihu projeví
a značně jej komplikují.
 Profesionální filmy jsou natáčeny několik měsíců, děj se navíc
nenatáčí chronologicky. Děj, který se ve filmu odehrává během jedné hodiny, se může skládat ze záběrů natočených
v různých časových odstupech. Herec přitom na všech záběrech, nedojde-li k záměrné změně, musí být stejně oblečen,
mít stejný účes, okolní podmínky musí být stejné. Při natáčení
profesionálních filmů na tuto oblast dohlíží skriptka. Nás se
toto pravidlo bude týkat spíše v případě, kdy budeme tvořit
např. hranou scénku.
Střihové triky
 Editace videa na počítači nám dává spoustu možností. Skladbou záběrů, přidáním hudby či efektů můžeme měnit celkové
vyznění, vyvolávat pocity, zkracovat či prodlužovat děje. Při
tvorbě filmů jsou také uplatňovány různé triky.
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 Jeden z nich – tzv. stop trik – se dnes naučíme. Pomocí tohoto
triku se ve filmu mohou zjevovat a mizet lidé či různé předměty.
 Princip stop triku je velmi prostý. Kameru upevníme ve vybrané pozici na stativ a natočíme záběr bez předmětu či postavy, která se má ve výsledném videu zjevit. Poté natočíme
druhý záběr, přičemž v záběru je již umístěn daný předmět či
postava. Je důležité, aby kamera byla při obou záběrech ve
stejném postavení. Tyto záběry pak zařadíme za sebe ve střihovém programu. Pro postupné zjevení či zmizení můžeme
doplnit přechod prolnutí. Výsledek umocní použití adekvátního zvukového efektu.
 Žáky rozdělíme do skupin po třech.
 Úkolem každé skupiny je natočit dva záběry pro použití stop
triku. Nejprve dáváme prostor na přípravu, poté skupiny natáčí dva záběry, importují je do počítače a zpracují ve střihovém programu.
 Skupiny prezentují vytvořená videa.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Obr. 59: Stop trik
Pomocí tohoto triku se ve videu mohou zjevovat
a mizet lidé či různé předměty.
Po osvojení základů editace videa na počítači můžeme žáky postupně seznamovat s jedním z pokročilejších střihových programů.

142

Stavba mediálních sdělení
V této úvodní části žáky seznamujeme se zcela základními principy
sestavování doprovodného textu a zaměřujeme se na oznámení
a zprávu.
K reportáži, rozhovoru a dalším žánrům přistupujeme později.

Oznámení, zpráva, doprovodný text
Očekávané výstupy:
 Žák rozeznává pojmy oznámení a zpráva.
 Žák sestaví jednoduché oznámení a zprávu.
Pomůcky: krátké zpracované video o proběhlé události bez komentáře, informace o události, ke které se video váže (je možné využít Přílohu G Video pro tvorbu doprovodného textu, Přílohu H Údaje pro
tvorbu doprovodného textu), pro projekci videa projektor či televizor.
S ohledem na práci ve dvojicích při psaní slovního doprovodu k danému videu je vhodné, aby tato část probíhala v počítačové učebně,
kde si každá dvojice může na počítači video opakovaně přehrát.
Časová dotace: 45 – 60 minut
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 Nezbytnou součástí většiny videí bývá slovní doprovod.
Dnešním cílem bude naučit se sestavovat doprovodný text
k videu.
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Oznámení, zpráva
 Seznámíme žáky se skutečností, že se v žurnalistice setkáváme s různými žánry. Vyzveme žáky k vyjmenování některých
z nich.
 Zaměříme se na oznámení a zprávu. Vyzveme žáky k vysvětlení rozdílu mezi těmito útvary.
 Ptáme se žáků, na jaké otázky by mělo oznámení odpovědět.
Jako příklad uvedeme blížící se školní akci. Co by měl čtenář,
divák či posluchač vědět, aby se dané akce mohl zúčastnit?
 Žáky rozdělíme do dvojic. Úkolem každé skupiny je napsat
krátké oznámení o konání vybrané školní akce, rovněž můžeme vymyslet fiktivní událost. K dispozici dáváme nezbytné
informace zaznamenané v bodech.
 Dvojice prezentují své texty. Společně hodnotíme, zda text
obsahoval všechny potřebné informace, zaměřujeme se na
použitou slovní zásobu a stavbu vět.
 Žákům sdělíme, že při tvorbě videí sestavujeme text na základě natočených záběrů. Je důležité, aby text odpovídal obrazu. Dění v záběrech pouze nepopisujeme, ale doplňujeme
informace, které ze záběrů nejsou patrné.
 Promítneme krátké video se zpracovanými záběry z proběhlé
akce bez slovního doprovodu.
 Obdobně jako u oznámení žáci zmiňují, na jaké otázky by měla zpráva odpovědět.
 Úkolem dvojic nyní bude sestavit krátkou zprávu k danému
videu. K odhadu délky textu napomáhá hlasité čtení odpovídající rychlosti běžné promluvy.
 Sledujeme práci žáků a v případě potřeby se žáky individuálně dále pracujeme.
 Dvojice přistupují před ostatní žáky, pouštíme video na projektoru a daní žáci čtou slovní doprovod. Společně hodnotíme, zda text obsahoval potřebné informace, zaměřujeme se
na použitou slovní zásobu a stavbu vět.
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 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
Dovednosti spojené se stavbou doprovodného textu žáci zkvalitňují
zejména při pozdější tvorbě reportáží a jiných videí.
Dalším žánrům, jako jsou zmíněný portrét či dokument, věnujeme
pozornost – v případě jejich zařazení do výuky – později. Při samotném postupu je vhodné vycházet z ukázky dokumentu či portrétu, na kterých můžeme prezentovat charakteristické znaky
daného žánru.

Mluvený projev
Vstupní úroveň žáků
Při osvojování základů filmové řeči a techniky natáčení trojice žáků
realizovaly praktické cvičení, v rámci kterého každý mluvil na zadané téma a četl určený text. Tento materiál můžeme dále využívat
při seznamování se základními pojmy z oblasti komunikace a zároveň je podkladem pro získání zpětné vazby o efektivitě procesu. Po
zvoleném období (školní rok) natočení projevu opakujeme a porovnáváme kvalitativní změny.
V případě, že praktické cvičení obsahující záznam mluveného projevu není do výuky zařazeno, zaznamenáme krátký projev každého
žáka na zadané téma při jiném cvičení či v rámci jiné jednotky.

Úvodní seznámení s vystupováním
Po osvojení základních znalostí a dovedností z oblasti techniky natáčení, zpracování videa na počítači a stavby mediálního sdělení
zařazujeme tento blok. Vycházíme ze skutečnosti, že žáci již natáčeli videa, v rámci jejichž tvorby si vyzkoušeli vystupování před kamerou.
Před tímto blokem vybereme videa, na kterých jsou patrné jednotlivé prvky verbální a neverbální komunikace (žák mluvící příliš
rychle – žák mluvící příliš pomalu, nesrozumitelná výslovnost –
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pečlivá výslovnost, pohled mimo kameru – pohled do kamery
apod.).
Zohledňujeme věkové složení skupiny. Cílem není provést výklad
nového učiva, ale ukázat již naučené v nových souvislostech.
Očekávané výstupy:
 Žák rozlišuje pojmy verbální a neverbální komunikace.
 Žák rozeznává jednotlivé složky verbální a neverbální komunikace.
 Žák se připraví na mluvený projev.
 Žák při projevu vychází z osvojených poznatků.
Pomůcky: Videa, na kterých můžeme prezentovat složky verbální
a neverbální komunikace, projektor či televizor, texty – slovní doprovody tvořené v minulé jednotce při seznamování s mediálními sděleními.
Časová dotace: 45 – 60 minut
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 Na začátku bloku s žáky vedeme rozhovor o významu vystupování na veřejnosti a před kamerou. Zohledňujeme význam
v běžném životě, ve škole a při výkonu různých profesí.
 Žákům sdělíme, že součástí našich videí budou vystoupení
reportérů, moderátorů či interpretů komentáře. K tomu, aby
diváci našim videím správně porozuměli, je nutné přesné
a srozumitelné vyjadřování.
 My jsme si vystupování před kamerou již vyzkoušeli při praktickém cvičení. Cílem nadcházejícího bloku bude dále zlepšovat náš projev.
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Hlasová hygiena
 Zdůrazníme, že hlas je naším cenným nástrojem, o který se
musíme vhodně starat. Žáky seznámíme se základními pravidly hlasové hygieny.
Verbální, neverbální komunikace
 Co si představujete pod pojmem komunikace?
 Jakými způsoby komunikujeme? Co všechno komunikaci
ovlivňuje?
 Co řadíme mezi verbální (neverbální) komunikaci? V případě
nutnosti odpovědi žáků upřesňujeme a doplňujeme.
 Promítáme videa, přičemž se žáky pojmenováváme jednotlivé
složky. Pozornost věnujeme i přípravě na výstup, strukturování obsahu a volbě jazykových prostředků. Společně také
vyvozujeme základní pravidla pro vystupování na veřejnosti
a před kamerou.
Příprava čteného textu
 Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech.
 Žáci se vrací k textům vytvořeným v jednotce věnované stavbě mediálních sdělení.
 Úkolem každého žáka je nacvičit čtení textu. Klademe důraz
na správné dýchání, frázování a výslovnost. Ukážeme možnost vytváření značek v textu, žáci čtou při nácviku text nahlas. Sledujeme činnost, v případě potřeby napomáháme.
 Po vymezeném čase následuje „kolečko“ v rámci každé skupiny, kdy žáci postupně čtou zadaný text ostatním. Ti projev
následně hodnotí.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Mikrovýstupy, přípravná cvičení
Po bloku věnovanému vystupování na veřejnosti a před kamerou
zařazujeme na začátek vybraných setkání redakčního týmu vystoupení žáků. Zpočátku oznamujeme oblast, na kterou bude výstup zaměřen, v předstihu. Zejména v případě mladších žáků
alespoň v počáteční fázi žákům napomáháme při přípravách. Později procvičujeme i projev spontánní.
Volíme témata blízká žákům – např. oblíbený film, seriál, kniha,
zpěvák atd. Kromě tématu zadáváme také časový limit, náročnost
můžeme zvýšit zadáním slov a obratů, které musí být v projevu obsažena.
Při prvních výstupech volíme postup, kdy jsou žáci rozděleni do
skupin, ve kterých tvoří videa. V rámci skupiny postupně každý žák
vystoupí, ostatní jeho projev hodnotí. Toto první prezentování
v rámci menší skupiny napomáhá odstranění trémy a získání sebejistoty.
Vybereme vždy jednoho zástupce z každé skupiny. Ostatním jednotlivcům či skupinám žáků zadáme jev, na který se mají zaměřit
(např. oční kontakt, struktura obsahu, tempo apod.). V průběhu
prezentace si mohou dělat poznámky. Rovněž využíváme videokameru k záznamu výstupu.
Po dokončení každého výstupu dáváme nejprve prostor pro sebehodnocení. Následně postupně vyzýváme žáky ke sdělení jejich
podnětů. Nejdříve se zaměřujeme na klady, poté společně navrhujeme, v čem by se daný žák mohl zlepšit. Na závěr vedoucí redakčního týmu provede celkové hodnocení, které by mělo být
konstruktivní a motivující. Při hodnocení je přínosné využít natočený záznam, na kterém ukážeme stěžejní body.

Hodnocení videí
Na mluvený projev se zaměřujeme také při rozboru vytvořených
videí.
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Další aktivity rozvíjející komunikativní kompetence
K rozvoji komunikativních kompetencí napomáhá i zařazování
různých her zaměřených na vyjadřování, které jsou mezi žáky velmi oblíbené.
Příkladem je mimická pošta, rozhovor pomocí gest, pantomima,
opakování jazykolamů, debatní liga, cvičné rozhovory s fiktivními
osobami, popis slova, přičemž nemohou zaznít vybraná slova atd.
Popis několika aktivit spolu s ukázkami dechových, hlasových a artikulačních cvičení je součástí pracovního listu Nácvik komunikačních dovedností, který je přiložen na DVD.

Nástěnný plakát
Poté, co žáci získají s vystupováním na veřejnosti a před kamerou
více zkušeností, můžeme v rámci setkání redakčního týmu zaznamenat pravidla pro vystupování na nástěnný plakát a umístit jej do
studia.

Příprava na natáčení
S postupem přípravy na natáčení žáky seznamujeme po osvojení
znalostí a dovedností z oblasti technického vybavení, základů filmové řeči, stavby mediálních sdělení a mluveného projevu. Vše, co
si žáci v předchozích fázích osvojovali, musí totiž při přípravě na
natáčení zohlednit.
Očekávané výstupy:
 Žák zná posloupnost kroků při přípravě na natáčení.
 Žák se ve skupině aktivně zapojuje do přípravy na natáčení.
Pomůcky: Příloha R Příprava na natáčení, Příloha S Rozpracovaný
scénář, kamera, stativ, v případě potřeby další vybavení, projektor
a počítač.
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Časová dotace: Tato část je rozdělena do dvou jednotek o délce 45 –
60 minut.

Základy přípravy na natáčení
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 Žáky na úvod seznámíme s významem kvalitní přípravy na
natáčení. Poukážeme na cíl, kterým bude osvojit si základní
principy spojené s přípravou na natáčení. Oznámíme, že každá skupina bude tvořit své vlastní video.
Příprava na natáčení
 Při přípravách procházíme několika kroky. Oporou nám jsou
listy, pomocí kterých se můžeme na natáčení systematicky
připravit.
 Listy Příprava na natáčení a Rozpracovaný scénář rozdáme
žákům, případně je promítneme pomocí projektoru.
 Postupně věnujeme pozornost jednotlivým bodům.
Námět, cíl
 Stěžejními body, od kterých se odvíjí další postupy, jsou námět a cíl. Námět je to, o čem bude video pojednávat, cíl udává,
co chceme videem říci budoucímu divákovi.
 Vše demonstrujeme na příkladu. Žákům sdělíme, že již brzy
zahájíme „vysílání“ školní televize. Nejprve ale musíme diváky nalákat. Vytvoříme proto naše první video – upoutávku na
školní televizi. Námětem tedy bude upoutávka na školní televizi.
 Jaký bude cíl tohoto videa? Vyslechneme názory žáků a případně je doplníme. Je důležité, aby zaznělo, že cílem je přesvědčit diváky, aby sledovali první vysílání školní televize.
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 Na jaké otázky by video mělo odpovědět? Žáci by měli zmínit
otázky kdo?, co?, kdy? a kde?. Sami by měli říci, že se jedná
o oznámení.
Podmínky
 Před natáčením musíme vycházet z podmínek, za kterých budeme video vytvářet.
 Vyzveme žáky, aby ve skupinách navrhli, co všechno musíme
v přípravné fázi zohlednit.
 Odpovědi v případě potřeby doplníme, zapíšeme na tabuli či
nástěnný plakát.
 Vrátíme se k předchozí fázi, kdy jsme stanovili námět a cíl.
Nyní zohledníme podmínky, ve kterých budeme natáčet.
 Postupujeme podle bodů zaznamenaných na tabuli či nástěnném plakátu.
Rozdělení funkcí a úkolů
 Každý člen skupiny plní při tvorbě videa určitou funkci, rovněž může nést zodpovědnost za zadaný úkol (např. zajištění
potřebných pomůcek).
Základní scénář
 Na základě stanoveného námětu, cíle a znalosti podmínek
vymýšlíme obsah videa.
 Společně se žáky stručně popíšeme, co se bude dít před kamerou v upoutávce. Ptáme se žáků, jakými způsoby bychom
mohli video pojmout. O návrzích hovoříme a dále je rozpracováváme.
 Popis úvodní části videa dle jednoho z návrhů zaznamenáme.
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Rozpracování obsahu na jednotlivé záběry
 Dalším krokem je rozpracování obsahu formulovaného ve
větách do jednotlivých záběrů, přičemž opět zohledňujeme
podmínky natáčení.
 Začneme nákresem půdorysu místa natáčení a označením
hlavních objektů pro lepší orientaci. Nyní můžeme podle nákresu vymýšlet, ze kterého stanoviště získáme záběry, které
by nejlépe vystihovaly náš záměr.
 Zvažujeme velikost záběru, délku trvání, dění v záběru, pohyby kamery, přemýšlíme i nad zpracováním na počítači.
 Obsah videa zaznamenaný na tabuli společně rozpracujeme
na jednotlivé záběry. Postupujeme v posloupnosti číslo záběru, objekt (místo natáčení), velikost záběru, délka záběru, obsah záběru (popis dění před kamerou, mluvené slovo),
kamera (pokyny pro kameramana – např. nájezd zoomem,
panoráma atd.), poznámky (např. zpracování videa ve střihovém programu – přidání titulku).
Praktické cvičení
 Žáky rozdělíme do skupin (nejlépe čtyřčlenných).
 Úkolem každé skupiny bude kompletně zpracovat upoutávku
na první vysílání školní televize nebo na blížící se školní akci
(akademie, den otevřených dveří atd.).
 Skupinám vysvětlíme zadání, rozdáme listy Příprava na natáčení a Rozpracovaný scénář a dáme prostor k výběru tématu,
cíle a základního scénáře. Podmínky předem stanovíme –
např. natáčení v konkrétní třídě, dostupné pomůcky, čas na
natáčení či výsledná délka videa. Jednotlivé kroky budeme se
skupinami konzultovat.
 Dopracování zadáme skupinám za domácí úkol.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Praktické cvičení
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 Při minulém setkání jsme se seznamovali s postupem při přípravě na natáčení. Každá skupina také zahájila plánování vytvoření vlastního videa. Dnešním cílem bude video na základě
přípravy zpracovat.
 Zopakujeme základní kroky při přípravě na natáčení.
Praktické cvičení
 Žáci pracují ve stejných skupinách jako při minulé jednotce.
 Každý tým stručně prezentuje svůj záměr, v případě potřeby
je dále doplněn.
 Skupiny natáčí potřebné záběry a editují video na počítači.
 Výsledek opět poslouží jako zpětná vazba o efektivitě procesu. Videa společně zhlédneme. Úkolem dalších skupin bude
video zhodnotit – určit, co se jim na videu nejvíce líbí, co se
zdařilo a co by naopak bylo možné zlepšit. V případě potřeby
tyto informace doplníme.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Tvorba reportáží a přehledů událostí
Po prvotním seznámení s nezbytnými teoretickými poznatky přecházíme k tvorbě reportáží. Teorii věnujeme jednu jednotku, dále
již žáci zkvalitňují své kompetence při praktických činnostech.
Očekávané výstupy:
 Žák se v rámci týmu aktivně zapojuje do tvorby reportáže.
 Žák rozumí základním postupům tvorby reportáže.
Pomůcky: ukázka profesionálně zpracované reportáže, Příloha
T Příprava reportáže.
Časová dotace: 45 – 60 minut
Metodický postup:
Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace
 V úvodu zrekapitulujeme, co jsme se již naučili. Věnujeme
prostor krátkému opakování.
 Poukážeme na skutečnost, že již známe většinu postupů, které budeme potřebovat při tvorbě reportáží.
 Dnešním cílem bude naučit se zbývající postupy potřebné
k tvorbě reportáží.
Reportáž
 Použijeme ukázku profesionálně zpracované reportáže, na
které prezentujeme charakteristické znaky reportáže, zabýváme se přípravou na rozhovor a jeho vedením.
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 Žáky seznámíme s postupem tvorby reportáže, přičemž využíváme list Příprava reportáže.
o V přípravné fázi
 si v rámci týmu rozdělujeme funkce a úlohy;
 zjišťujeme co nejvíce informací o dané události
(ptáme se pořadatelů akce, učitelů, sledujeme generální zkoušku apod.);
 přemýšlíme nad možnou strukturou reportáže,
zohledňujeme potřebné záběry, přemýšlíme nad
volbou stanoviště kamery, připravujeme otázky
pro rozhovory či texty pro výstupy reportéra před
kamerou (tzv. stand-up);
 zajišťujeme potřebnou techniku.
o V průběhu akce
 usilujeme o získání co nejlepších záběrů;
 pozorujeme dění, děláme si poznámky;
 snažíme se získat potřebné rozhovory;
 natáčíme reportérské výstupy.
o Po natáčení
 převádíme záběry do počítače;
 vybíráme záběry potřebné, záběry skládáme ve
střihovém programu;
 sestavujeme doprovodný text a po nácviku jej zaznamenáváme;
 před finalizací reportáž prezentujeme ostatním
členům týmu, provádíme reflexi;
 reportáž předáváme týmu zodpovědnému za
tvorbu přehledu událostí za daný měsíc.

155

Tvorba přehledu událostí
 Vytvořené reportáže budou prezentovány v rámci přehledu
událostí za každý měsíc. Jeden tým vždy ponese zodpovědnost za tvorbu přehledu.
 Seznámíme žáky s postupem tvorby přehledu událostí.
o V přípravné fázi
 si v rámci týmu rozdělujeme úlohy;
 ostatním týmům zadáváme pokyny pro zpracování reportáží (relativně jednotný vzhled – titulky,
případně přechody);
 vymýšlíme průvodní slovo a uvedení jednotlivých
reportáží, provádíme nácvik projevu;
 připravujeme místnost pro natáčení.
o Při natáčení
 zaznamenáváme jednotlivé výstupy.
o Po natáčení
 natočený materiál převádíme do počítače;
 vybíráme potřebné záběry a společně s dodanými
reportážemi sestavujeme přehled událostí ve střihovém programu;
 prezentujeme přehled ostatním členům týmu,
provádíme reflexi.
o Po dokončení
 je výsledek domluveným způsobem prezentován.
 Rozdělíme žáky do skupin.
 Skupiny si z daných témat vybírají téma reportáže, jedna
skupina přebírá zodpovědnost za přehled událostí.
 Stanovíme harmonogram.
 Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.
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Fázi přidělování témat reportáží jednotlivým týmům zpravidla zařazujeme na konec měsíce. Zdrojem námětů jsou plány práce školy
na daný měsíc a také podněty žáků.

Následující jednotky
Následující jednotky přizpůsobujeme konkrétním cílům. Setkání
redakčního týmu by měla mít ustálenou strukturu.
Navrhovaná struktura jednotky:
 Zahájení výuky, seznámení s náplní a cíli, motivace
 Reflexe, nácvik
o Do této části zařazujeme jednu z následujících aktivit:
 reflexe procesu tvorby videa, hodnocení přehledu
událostí, videí s použitím přílohy V Hodnotící list
(některé otázky vycházejí z námětů Kasíkové,
1997);
 osvojování nových znalostí a dovedností (práce
s kamerou, editace videa, stavba mediálních sdělení, fungování médií);
 cvičení zaměřená na rozvoj mluveného projevu;
 nácvik vedení rozhovoru.
 Krátké informování o fázi tvorby videa každou skupinou
 Práce ve skupinách, individuální práce se skupinami
 Prostor pro dotazy žáků, shrnutí nových poznatků, zhodnocení naplnění cílů
Setkání redakčního týmu dále obohacujeme zařazováním aktivit se
zvyšující se obtížností, což přispívá k udržení zájmu žáků a rozvíjení jejích kompetencí. Přínosné je také zapojení do různých projektů
a soutěží.
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3.4 Videotvorba jako součást výuky
Na přínos zavádění videotvorby do výuky již bylo poukázáno
v úvodních kapitolách. Podstatné je zdůraznit, že osvojování znalostí a dovedností spojených s tvorbou videí nechápeme pouze jako
cíl, nýbrž zejména jako prostředek k rozvíjení klíčových kompetencí žáků a efektivnímu osvojování učiva.

3.4.1 Role pedagoga
S rozmanitostí forem využití videotvorby ve výuce souvisí i rozmanitost role pedagoga. V závislosti na charakteru činnosti, zkušenostech pedagoga, věku, znalostech a dovednostech žáků může na
straně jedné dávat prostor pro samostatnou práci, na straně druhé
se může velkou měrou podílet na vymýšlení ztvárnění videa, natáčení či provádění editace.
Při zařazování videotvorby do výuky vždy
 usilujeme o aktivitu žáků;
K aktivitě žáků přispívá vhodná motivace, předložení zajímavého tématu ke zpracování, smysluplnost úkolu a přidělování
funkcí v rámci týmu.
 podněcujeme tvořivost;
Usilujeme o navození tvořivé atmosféry oceňováním nápadů
žáků, kladením otevřených otázek, volbou vhodných metod
a forem práce (viz brainstorming a diskuze).
 podporujeme týmovou spolupráci.
Poukazujeme na potřebu týmové spolupráce a oceňujeme aktivitu skupiny. Činnost žáků vhodně usměrňujeme, ale není-li
to nezbytně nutné, vyhýbáme se velkým zásahům do práce
žáků. Ti velmi oceňují možnost vytvořit video dle vlastního
přesvědčení.
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3.4.2 Postup realizace
V procesu zavádění videotvorby do výuky je nutné projít dále popisovanými kroky.

Příprava pedagoga
Prvním krokem je seznámení se základními postupy spojenými
s videotvorbou a poznání tak specifik spojených s jejich zaváděním
do výuky.

Zjištění podmínek pro videotvorbu ve škole
Snažte se zjistit, jaké jsou podmínky pro zavádění videotvorby do
výuky ve vaší škole. Zaměřte se na následující body:
 zkušenosti kolegů s videotvorbou, jejich zájem o zavádění videotvorby do výuky;
Působí-li ve škole kolegové se zkušenostmi s videotvorbou či
zájmem o zavádění videotvorby do výuky, využijte toho
a spojte své síly. I v tomto případě platí, že videotvorba je týmová práce.
 podpora vedení školy;
Seznamte s vašimi záměry vedení školy a získejte z této strany podporu.
 znalosti a dovednosti žáků spojené s videotvorbou;
Důležité je zjistit, zda se žáci s tvorbou videí již v rámci výuky
setkali a jaké znalosti a dovednosti z této oblasti si již dříve
osvojili. Využijte k tomu školní vzdělávací program, rozhovor
s kolegy a žáky a případné sledování dříve zpracovaných videí.
 technické vybavení.
Ověřte, zda jsou ve škole počítače schopné editace videa, ptejte se, zda je k dispozici digitální videokamera, fotoaparát či
příslušenství, tažte se vašich žáků, zda mají k dispozici mobilní telefony s režimem záznamu videa či další technické vybavení použitelné ve výuce. V případě nedostupnosti
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zdůvodněte potřebu zajištění technického vybavení vedení
školy, možností je také oslovení potenciálních sponzorů či
vypracování projektové žádosti o grantovou podporu.

Seznámení žáků se základní teorií
S ohledem na to, zda se žáci setkávají s procesem tvorby videa
v běžné výuce, či nikoliv, hledejte způsoby, jak je vybavit nezbytnou teorií. Ideální by samozřejmě byla spolupráce s vedením školy
a kolegy při systematické integraci videotvorby do školního vzdělávacího programu. Nabízí se zejména zavádění postupů ve vzdělávacích oborech Informační a komunikační technologie, Výtvarná
výchova a Člověk a svět práce či průřezovém tématu Mediální výchova. Nově je také možné do školního vzdělávacího programu zařadit doplňující vzdělávací obor Filmová/Audiovizuální výchova,
který školám poskytuje možnost obohatit obsah základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Možností je však také krátké seznámení se základy videotvorby
v rámci běžné výuky, projektu či kurzu.
Časová dotace, obsah a postup se odvíjí od konkrétních podmínek.
Vždy je však možné vycházet z této posloupnosti:






pravidla pro práci s technikou;
ovládání techniky;
základy filmové řeči a technika natáčení;
editace videa na počítači;
příprava na natáčení.

Východiskem pro vymýšlení způsobů zavedení základní teorie jsou
metodické postupy podrobně popsané v souvislosti s vedením redakčního týmu školní televize. Navrhované postupy při seznamování s technickým vybavením, základy filmové řeči, technikou
natáčení, editací videa na počítači či přípravou na natáčení mohou
být při přizpůsobení konkrétním podmínkám použity i při zavádění videotvorby do výuky.
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Plánování výuky
Při plánování výuky se soustřeďte na tyto kroky:
 volba tématu;
Zvolte téma, které je vhodné propojit s videotvorbou. Při procházení tematických plánů hledejte takový námět, který je
pro žáky poutavý, umožňuje uplatnění originálního přístupu
a existuje k němu pro žáky dostatek potřebných podkladů
(učebnice, internetové zdroje, fotografie). Zvažujte také mezipředmětové vztahy. Video může být vhodným produktem
vzniklým při interdisciplinárním projektu. Příkladem může
být projekt, který představuje Českou republiku. V hodinách
zeměpisu žáci zpracovávají informace o naší zemi, při výuce
cizího jazyka připravují a natáčejí průvodní slovo a komentář,
v rámci informačních a komunikačních technologií vyhledávají fotografie a editují video na počítači. Tento typ projektu
samozřejmě vyžaduje spolupráci s kolegy.
 definování cíle;
Definujte, k jakým cílům má aktivita se složkou videotvorby
směřovat. Je záměrem vést žáky k seznámení s novými poznatky nebo k upevnění, zopakování či ověření znalostí? Má
aktivita vést k obohacování postojů a hodnot? Jaké jsou konkrétní výstupy aktivity?
 příprava na výuku;
S přípravou na výuku souvisí
 volba časového harmonogramu;
Zohledněte, jaká bude časová dotace dané aktivity, zda
bude probíhat v rámci více vzdělávacích oborů a zda na
ní budou žáci pracovat i mimo rámec výuky.
 volba metod a forem práce;
Přemýšlejte, jaké metody a formy práce nejlépe povedou k naplnění vytyčených cílů, v jaké učebně bude výuka probíhat, jak uspořádat učebnu při práci ve
skupinách či jak zajistit, aby se skupiny vystřídaly
u techniky v případě, že není k dispozici vybavení pro
každou skupinu.
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 spolupráce s kolegy;
V případě spolupráce s kolegy o aktivitě diskutujte, rozvádějte své nápady a vytvořte konkrétní plán.
 zajištění potřebné techniky, dostupnost počítačové učebny;
Věnuje-li se ve škole videotvorbě více učitelů, je vhodné
vytvořit rozvrh, do kterého jsou v předstihu zapisovány
termíny vypůjčení konkrétní techniky. Důležité je pamatovat na dobíjení akumulátorů a zajištění dostatku
místa na paměťovém médiu videokamer. Budou-li žáci
používat pro záznam videa vlastní mobilní telefony, je
nezbytné je upozornit na přípravu telefonů předem.
Zejména zdůrazněte dostatek místa na paměťové kartě
či integrované paměti a přinesení kabelu k propojení telefonu s počítačem. Bude-li editace probíhat v počítačové učebně, zjistěte, kdy je tato učebna neobsazená,
a přizpůsobte tomu časový harmonogram.
 příprava podkladů pro žáky;
Dle charakteru aktivity připravte pro žáky potřebné
podklady – např. učební texty, encyklopedie, seznam internetových adres s volně dostupnými fotografiemi
a vhodnými informacemi.
 kritéria hodnocení.
Stanovte, podle jakých kritérií bude hodnocena práce
v týmu (zapojení všech členů, kvalita spolupráce), obsahová stránka videa (splnění zadání, věcná správnost),
kreativita a technické zpracování videa.
 realizace výuky;
Při výuce žáky nejprve vhodně motivujte, dále podněcujte
tvořivost, týmovou spolupráci a usměrňujte aktivitu žáků.
Věnujte pozornost hodnocení a závěrečné projekci ve třídě.
 forma dalšího využití vytvořených videí.
Prezentace vytvořených videí se nemusí omezovat pouze na
projekci v dané třídě. Žáci obvykle bývají spokojeni s výsledkem svého snažení a vítají možnost video dále zpřístupnit.
Některé typy aktivit navíc publikování videa přímo vyžadují.
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Vždy bychom ale měli zveřejnění v prvé řadě konzultovat se
všemi autory a získat písemný souhlas jejich zákonných zástupců. Obdobně jako v případě školní televize se nabízí nahrání videí na servery pro sdílení videí (YouTube, Vimeo)
a umístění odkazu či vygenerovaného HTML kódu na webové
stránky školy. K prezentaci ve škole je možné použít projektory, interaktivní tabule či televizory.

Obr. 60: Prezentace videa
Vytvořená videa je možné prezentovat ostatním žákům
a učitelům školy pomocí projektorů s reproduktory,
interaktivních tabulí či televizorů.

3.4.3 Návrhy aktivit
Každý pedagog na základě své specializace a zkušeností jistě najde
celou řadu aktivit spojených s videotvorbou, které budou prostředkem k efektivnímu osvojování učiva a rozvíjení klíčových
kompetencí. Zároveň tak zařadí do výuky nové postupy, které žáci
ocení a budou pro ně motivující.
V následující části je popsáno několik obecných námětů pro jednotlivé vzdělávací obory a dále jsou uvedeny příklady konkrétních aktivit. Ty jsou jednak přenositelné na jiné školy, jednak mohou být
inspirací pro zavádění dalších aktivit. Celý proces uvedení videotvorby do praxe je ukázán na projektu Crossing borders via videos.
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Videotvorba ve vzdělávacích oborech
Český jazyk a literatura
Aktivity spojené s vystupováním před videokamerou výrazně přispívají k naplnění jednoho z hlavních cílů tohoto oboru, kterým je
pěstování kultury mluveného slova žáků. K tradičnímu vyprávění či
recitování básní před tabulí žáci zejména druhého stupně obvykle
nepřistupují příliš pozitivně a efektivita takovýchto metod nebývá
vysoká. Pokud ale žáci vystupují v reklamě, reportáži či namlouvají
komentář, mají možnost svůj projev důkladně sledovat na záznamu, pod vedením pedagoga jej analyzovat a poznávat možnosti
zkvalitnění projevu.
Žáci mohou psát vlastní literární příběhy a básně, namlouvat je
a doplňovat vlastními ilustracemi či hudebními doprovody a dále
pak z mluveného slova, naskenovaných ilustrací a hudební složky
sestavovat ve střihovém programu výsledné video. Příkladem užití
videa ve výuce literatury je záznam a zpracování dramatizace literární předlohy.
Průřezové téma Mediální výchova bývá nejčastěji integrováno do
výuky českého jazyka. Při seznamování s manipulativními technikami médií či analyzováním mediálních sdělení mohou žáci tvořit
reklamy s použitím přesvědčovacích technik nebo reálné či fiktivní
reportáže a zpravodajství. Stejné téma mohou zpracovat zcela odlišným způsobem a poukázat tak na možný vliv médií.
Komunikativní dovednosti žáků jsou také zkvalitňovány při vymýšlení mluvených komentářů či dialogů v procesu přípravy scénáře
videa.

Cizí jazyk
Obdobně jako v případě českého jazyka a literatury přispívá natáčení videí s následným rozborem ke zkvalitňování mluveného projevu žáků. Ti mohou tvořit videa různého charakteru (scénka,
reklama, dokument, zpravodajství) dle zadaných kritérií – např.
zaměření na probírané téma (představení, nakupování, škola
apod.), užití probírané gramatiky či slovní zásoby.
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Videotvorba nachází mimořádné uplatnění při spolupráci se zahraničními školami (viz dále).

Matematika a její aplikace
K pozitivnímu přístupu žáků k matematice můžeme přispívat matematizováním reálných situací. Vedle řešení slovních úloh tematicky vycházejících ze zájmů žáků můžeme zařazovat další formy
práce s daty. Příkladem jsou projekty, v rámci kterých žáci vyhledávají, zpracovávají a vyhodnocují informace a o výsledku informují prostřednictvím videa. Tématem může být např. kouření cigaret.
Žáci zjišťují cenu balení cigaret a další související náklady (zápalky
či zapalovače, žvýkačky apod.), počítají výdaje kuřáka vynaložené
za jednotlivá období (den, měsíc, rok, desítky let), poukazují, za co
jiného by vynaložené finance mohl utratit, vyhledávají údaje
o průměrném věku, kterého se dožívají kuřáci a nekuřáci, nebo
o pravděpodobnosti výskytu určitých nemocí. Při začlenění do dalších vzdělávacích oborů mohou být součástí např. popisy složení
cigarety a vlivu jednotlivých látek na organismus. Zjištěná data žáci
přehledně zpracují a informují o nich prostřednictvím videa. Součástí videa mohou být mluvené komentáře doplněné grafy a tabulkami (vytvořenými v textovém či tabulkovém editoru a uloženými
jako obrázky), fotografiemi a ilustracemi či výstupy a hranými
scénkami žáků. Dalšími tématy může být vyhodnocování informací
o trávení volného času (čas strávený na sociálních sítích, sledováním televize, sportováním atd., následky nesprávného trávení volného času) nebo o stravování (poměr energetického výdeje
a příjmu, zastoupení látek v jídelníčku).
Žáci mohou tvořit videa, ve kterých např. formou scénky vysvětlují
matematickou větu či postup výpočtu, mohou hledat příklady geometrie ve svém okolí (rovinné a prostorové útvary, příklady osové
a středové souměrnosti atd.).

Informační a komunikační technologie
Práce s multimédii patří k náplni výuky informačních a komunikačních technologií. Žáci tak při osvojování a zkvalitňování postu165

pů spojených s tvorbou videí mohou zpracovávat různá témata
včetně těch z jiných vzdělávacích oborů. Z okruhů spojených s informačními a komunikačními technologiemi lze uvést bezpečné
chování na internetu, prevenci zdravotních rizik spojených s dlouhodobým užíváním počítačů a další techniky či tvorbu instruktážních videí o hardwaru (popis a funkce jednotlivých součástí
počítače) a softwaru (ovládání různých aplikací s využitím freewarových programů pro záznam obrazovky).

Dějepis
Výuku dějepisu může zatraktivnit tvorba videí s historickou tematikou. Příkladem jsou videa přibližující určité období, významnou
osobnost, bitvu či jinou událost. Žáci vycházejí ze znalostí získaných v rámci výuky, vyhledaných informací, používají archivní fotografie či videa, ilustrace nebo rozhovory s pamětníky. Další
možností je natočení krátké scénky odehrávající se v určité epoše,
s čímž může být spojena např. výroba kulis a rekvizit v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností nebo ztvárnění hudebního
doprovodu při hudební výchově.

Obr. 61: Video s historickou tematikou
Při tvorbě videí s historickou tematikou můžeme
používat archivní fotografie.
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Výchova k občanství
Součástí výchovy k občanství je poznávání vlivu manipulativního
působení médií. Žáci tak mohou tvořit reklamu a další videa, na
kterých při praktické činnosti dále poznávají nástroje manipulace.
Vhodnými náměty jsou také tolerance a intolerance, předsudky,
síla spolupráce a solidarity mezi lidmi, globální problémy, památná
místa, státní svátky či významné osobnosti.

Člověk a jeho svět
V rámci této vzdělávací oblasti mohou žáci zaznamenávat modelové situace simulující chování při mimořádných situacích, poskytování první pomoci, odmítání návykových látek, zapojení do
silničního provozu, dále mohou zpracovávat videa o škole, obci či
o soužití lidí.

Přírodopis
V tomto vzdělávacím oboru můžeme video využívat k záznamu,
pozorování a rozboru biologických procesů, tvorbě herbářů ve
formě videa, videí o zvířatech, vlivu člověka na životní prostředí,
ochraně přírody, životním stylu či první pomoci.

Obr. 62: Video o přírodě
Podkladem pro tvorbu videí o přírodě mohou být nejen volně dostupná videa a fotografie, ale také vlastní pozorování a záznam.
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Zeměpis
Dostupnost volně šiřitelných fotografií a videí z různých zeměpisných oblastí poskytuje mnoho prostoru pro zpracovávání videí.
Např. při seznamování s kraji České republiky v paralelních třídách
může každá skupina žáků zpracovat krátké video o vybraném kraji,
obdobně lze postupovat při probírání států Evropy či světa. Forma
zpracování těchto témat může být různá. Příkladem je zpracování
reklamy fiktivní cestovní kanceláře na určitou oblast.
Dalším možným námětem jsou globální problémy.

Obr. 63: Video se zeměpisnou tematikou
Dostupnost volně šiřitelných fotografií a videí z různých zeměpisných
oblastí poskytuje mnoho prostoru pro zpracovávání videí.

Fyzika
Ve fyzice mohou žáci zaznamenávat a dále odůvodňovat různé jevy
a pokusy či demonstrovat a v praxi vyhledávat platnost fyzikálních
zákonů (změny skupenství, sestavování elektrických obvodů, fáze
Měsíce, Newtonovy pohybové zákony).

Chemie
V chemii se nabízí jednak zaznamenávání chemických reakcí s následným rozborem za využití mluveného komentáře, titulků
a funkcí střihového programu jako zpomalení či vytvoření snímku,
jednak tvorba videí na témata jako znečišťování vody a ovzduší.
168

Velkým přínosem je, pokud žáci uplatňují poznatky získané v rámci
chemie (fyziky) v praxi při natáčení videa – např. k vytvoření kouře
či simulovaného výbuchu.

Hudební výchova
Nácvik zpěvu písně, ztvárnění hudebního a pohybového doprovodu může směřovat k vytvoření videoklipu. Žáci také mohou vytvořit různé formy videí za použití zvolené skladby a poznávat tak vliv
hudby na vyznění záběrů.
Vlastní tvorba za pomoci běžných hudebních nástrojů (flétna, klavír apod.) či Orffova instrumentáře může být využita k dotváření
hudebních doprovodů a ruchů ve videu.

Výtvarná výchova
Video, animace či fotografování patří mezi okruhy, které by podle
RVP ZV měly být součástí výtvarné výchovy. Při práci s videokamerou mohou žáci poznávat možnosti odlišného ztvárnění totožného
motivu působením světla, zvukové složky, volbou kompozice, úhlu
pohledu atd. a získané poznatky uplatňovat při tvorbě videí.
Ve výtvarné výchově také nacházejí uplatnění animace. Existuje více animačních technik, z nichž lze ve škole využívat např. stop motion animace. Prostřednictvím technicky jednoduchého postupu lze
dosahovat zajímavých výsledků. Principem je pořizování fotografií
objektů videokamerou (fotoaparátem, mobilním telefonem) upevněnou na stativu, přičemž je před pořízením fotografie vždy mírně
pozměněna poloha objektů v záběru. Seřazení těchto statických záběrů za sebou ve střihovém programu a jejich rychlé střídání pak
působí jako plynulý pohyb. Tímto způsobem můžeme netradičními
způsoby rozpohybovat různé objekty – školní aktovku, hračky, nábytek nebo osoby. K stop motion animacím je vedle běžných objektů často využívána modelína či figurky ze stavebnic jako Lego.
Ukázky videí vytvořených touto technikou lze zhlédnout na webových stránkách YouTube po zadání klíčových slov „stop motion
animation“ či „clay animation“.
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K animacím také slouží počítačové programy. Příkladem freewarového programu k tvorbě jednoduchých animací je Pivot Stickfigure
Animator.

Obr. 64: Pivot Stickfigure Animator
Pomocí programu Pivot Stickfigure Animator
lze tvořit jednoduché animace.
Odkaz na stažení aplikace Pivot Stickfigure:
 http://www.pivotanimator.net
V rámci výtvarné výchovy mohou být také tvořeny ilustrace, kulisy
či rekvizity pro užití v připravovaném videu.

Výchova ke zdraví
V souvislosti s lidským zdravím se nabízí řada témat ke zpracování
– hodnota lidského zdraví, bezpečné chování, manipulativní jednání okolí, užívání návykových látek, vliv stravování na zdraví člověka či problematika poruch příjmu potravy.

Tělesná výchova
Mezi způsoby, jak rozvíjet zájem žáků o sport a zdravý pohyb, je
tvorba videí se sportovní tematikou. Možností je začlenit sport do
videí o zdravém životním stylu, zpracovávat videa přibližující pravidla, významné představitele nebo historii míčových a pohybo170

vých her či různých disciplín. Skupiny žáků mohou rovněž zaznamenat a okomentovat nácvik a správné provedení herních činností
a pohybových dovedností nebo zakomponovat prvky gymnastiky
do hrané akční scénky.

Obr. 65: Video o nohejbalu
V hodinách tělesné výchovy a po výuce se žáci věnovali nácviku herních činností jednotlivce a samotné hře. Ukázky průběhu hry a jednotlivých prvků byly zaznamenány a doplněny komentářem
přibližujícím základní pravidla a historii nohejbalu.

Člověk a svět práce
Mezi volitelné okruhy tohoto vzdělávacího oboru patří i Využití digitálních technologií. Součástí okruhu je práce s digitální videokamerou a další technikou. I v tomto oboru se tak žáci mohou
seznamovat s digitálními technologiemi prostřednictvím videotvorby.
V rámci tohoto oboru mohou žáci tvořit kulisy a rekvizity či další
pomůcky potřebné pro natáčení (vozíky pro kameru, odrazné desky) a dále pak ztvárňovat videa o probíraných tématech – např.
pravidla správného stolování, záznam a porovnávání růstu rostlin
v odlišných podmínkách či zaznamenání a okomentování pracovního postupu.
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Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova
Videotvorba může být využita při aktivitách směřujících ke zkvalitňování mluveného projevu žáků, při inscenacích (pohádka, dětská opera atd.) či pohybovém ztvárnění hudby.

Filmová/Audiovizuální výchova
V tomto případě je videotvorba nedílnou součástí vzdělávacího
oboru.

Etická výchova
Etická výchova dává žákům prostor vyjádřit se prostřednictvím videa k tématům jako chování ve společnosti, tolerance, působení
masmédií, globální problémy či vztah k přírodě.

Ukázky konkrétních aktivit
Crossing borders via videos
Vzdělávací obory a průřezová témata: Cizí jazyk, Zeměpis, Výchova
k občanství, Informační a komunikační technologie, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova.
Má-li být vyučování cizího jazyka zajímavé, využívejme moderní
technologie. Díky nim máme možnost navázat spolupráci s kolegy
a žáky ze zahraničí a společně řešit úkoly a zejména tvořit různé
produkty. Jedním z produktů mohou být právě videa.
Příkladem využití videotvorby v rámci mezinárodního projektu je
Crossing borders via videos, jehož hlavní náplní je tvorba krátkých
videí na zadaná témata ve zvoleném cizím jazyce žáky z různých
zemí. Téma je vždy dané, ale způsob zpracování je zcela na autorech. Vytvořená videa jsou prezentována na každé škole v rámci
„filmového festivalu“, kde žáci a učitelé školy, případně další návštěvníci, mají možnost sledovat videa vytvořená žáky z ostatních
států. K prezentaci videí slouží projektory s reproduktory či interaktivní tabule. Účastníci těchto festivalů mají možnost hlasovat pro
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nejlepší videa. Z těchto dílčích výsledků na každé škole pak vzejdou
tři nejlepší týmy.
Filmy jsou také zpřístupněny na společných webových stránkách či
v prostředí Twinspace projektu eTwinning, kde mohou návštěvníci
volit internetového vítěze pomocí miniaplikace anketa.
Školy a žáci zapojení do projektu obdrží po dokončení videa prostřednictvím e-mailu certifikát potvrzující účast v soutěži, nejlepší
týmy obdrží diplomy za první až třetí místo. Vítězové jsou také
oceněni prostřednictvím webových stránek.
Pro žáky je motivující uspět v konkurenci vrstevníků z různých
zemí Evropy, vítězství však není hlavním cílem. Žáci především
rozvíjejí kreativitu, komunikativní kompetence, reprezentují svoji
zemi a mají možnost prostřednictvím videí poznávat život svých
vrstevníků v zahraničí. Nedílnou součástí této aktivity je on-line
komunikace mezi žáky.
Crossing borders via videos má mimořádný význam pro pedagoga.
Zavádí do výuky postupy, které odpovídají požadavkům moderní
pedagogiky, nachází pozitivní odezvu u žáků a pracuje inovativním
způsobem, čímž dále zkvalitňuje své kompetence. Neocenitelným
přínosem je spolupráce s kolegy ze zahraničních škol. Vedle rozvíjení znalosti cizích jazyků dává projekt možnost vzájemně se obohacovat o nové náměty, sdílet zkušenosti a také poznávat přátele
z různých zemí.
Účast v mezinárodním projektu má pozitivní dopad na školu. Projekt přispívá ke zkvalitňování a zatraktivňování výuky při vynaložení minimálních nákladů na jeho realizaci. Velkým kladem je
dopad této aktivity na všechny žáky a učitele školy. Vedle autorů
videa se s vytvořenými videi seznamují ostatní v rámci filmového
festivalu a výuky, zapojují se do hlasování nebo navštěvují webové
stránky projektu.
Realizace Crossing borders via videos byla zahájena ve školním roce 2011/2012. Vedle ZŠ TGM Borohrádek se do projektu zapojily
školy z Turecka, Chorvatska, Španělska, Holandska, Islandu, Bulharska, Rakouska, Lotyšska, Itálie a Norska. Realizace projektu přináší jednoznačně pozitivní zkušenosti. Potěšující je jak přístup
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žáků a učitelů partnerských škol, tak i výsledná videa a jejich prezentace na filmových festivalech. Projekt velkou měrou přispívá
k uvědomění si významu znalosti cizích jazyků nejen žáky a učiteli.
Postup:
 vytvoření koncepce projektu;
Stanovte základní cíle, název projektu, posloupnost kroků,
délku trvání, ujasněte, v jakém ročníku či ročnících a v jakých
vzdělávacích oborech bude projekt realizován, zvažte způsoby prezentace projektu.
 vyhledání partnerů;
Oslovte s nabídkou zapojit se do vašeho projektu zahraniční
školy. Vynikajícím nástrojem je projekt eTwinning, který poskytuje žákům a učitelům mateřských, základních a středních
škol prostor pro spolupráci v rámci Evropské unie. Do aktivity eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“
jako párování, síťování) bylo v červenci 2012 zapojeno přes
170 000 uživatelů, z toho přibližně 4 500 z ČR (eTwinning,
2012).
Po vytvoření profilu na tomto portálu máte možnost vyhledávat uživatele, připravované, právě realizované či již ukončené projekty, zapojovat se do diskuzí, vstupovat do
místností pro učitele či prezentovat návrh vlastního projektu
na fóru či zasláním zprávy konkrétním uživatelům.
Komunikaci s potenciálními projektovými partnery věnujte
dostatek pozornosti.
Projekt je užitečné zaregistrovat na portálu eTwinning,
k čemuž slouží formulář, ve kterém krátce popíšete připravovaný projekt. Žádost je poté postoupena Národnímu podpůrnému středisku. Po schválení projektu máte možnost
využívat virtuální prostřední Twinspace, kde lze sdílet soubory, vést blogy, chatovat, zakládat fóra atd. Vytvořené sekce
mohou být určeny pouze učitelům a žákům účastnících se
projektu nebo mohou být zpřístupněny i veřejnosti.
Při vyhledávání partnerů je také možností použít kontakty
získané např. při předchozích mezinárodních aktivitách.
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 vytvoření webové stránky či úprava prostředí Twinspace
na portálu eTwinning;
Důležitou roli hraje prezentování projektu prostřednictvím
webových stránek či zveřejnění prostředí Twinspace. Představit tak můžete náplň projektu, zapojené školy a samozřejmě vytvořená videa a výsledky. Možností je doplnění
miniaplikací jako anketa sloužící k on-line hlasování, návštěvní kniha či počítadlo návštěv.

Obr. 66: Webové stránky projektu
Významnou součástí je prezentování projektu
na webových stránkách
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Obr. 67: On-line hlasování
On-line hlasování přispívá k zájmu o projekt.
 zadání tématu prvního videa;
Oznamte téma prvního videa (např. naše země, den na naší
škole), stanovte maximální délku trvání videa (nejlépe 4 – 5
minut), způsob sdílení (např. zápis do blogu v prostředí
Twinspace) a v případě potřeby konkretizujte zadání. Zásadní je stanovení termínu dokončení videa. Na zpracování jednoho videa vyčleňte alespoň dva měsíce. V předstihu
informujte o postupu v případě neodeslání videa ve stanovém
termínu. V této fázi rovněž sdělte, v jakém období budou probíhat filmové festivaly a on-line hlasování.
 sdílení videa;
Po stanoveném termínu pro zasílání videí následuje jejich
zveřejnění na webových stránkách či v prostředí Twinspace.
V tomto okamžiku také začíná on-line hlasování a realizování
filmových festivalů. Seznamte partnery s postupem a pravidly
hlasování na filmových festivalech a s postupem v případě
nezaslání výsledků ve stanoveném termínu.
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 realizace filmových festivalů ve školách, využití videí ve
výuce;
Po sdílení videí mají školy vymezený čas pro konání filmových festivalů (1 měsíc). Lze využít techniku dostupnou ve
škole – projektory, interaktivní tabule či televizory. Projekce
může dle podmínek školy probíhat v aule či tělocvičně, filmovému festivalu může být také přizpůsobena jedna učebna (zatemnění oken, uspořádání židlí, příprava videí), ve které se
postupně vystřídají všechny ročníky. Jednotlivá videa je
vhodné doplnit informováním či rozhovorem o dané škole
a zemi. V rámci festivalu také probíhá hlasování, při kterém
jsou volena tři nejlepší videa. Osvědčil se postup, kdy po projekci následuje krátký sestřih všech videí s uvedením názvu
státu. Dále každý žák na papír zaznamená pod sebe tři nejlepší videa zapsáním názvů států. Všechny žáky a projektové
partnery seznamte s pravidlem, že pořádající škola nemůže
hlasovat pro sebe. Při vyhodnocení výsledků získávají videa
na prvním místě tři body, na druhém místě dva body, na třetím místě jeden bod. Sečtením výsledků vzejdou tři nejlepší
videa.
Videa jsou dále k dispozici všem učitelům k využití ve výuce.

Obr. 68: Filmový festival ve škole
Pořádání filmových festivalů umožňuje do projektu
zapojit více žáků a učitelů.
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Obr. 69: Filmový festival v budově městského kina
Filmový festival nemusí probíhat pouze ve škole. V tomto
případě projekce probíhá v budově městského kina.
 vyhlášení výsledků, ocenění žákovských týmů, reflexe;
Po uplynutí termínu pro odeslání výsledků následuje celkové
vyhodnocení na základě umístění škol v jednotlivých zemích.
Videa na prvním místě opět získávají tři body, na druhém
místě dva body, na třetím místě jeden bod. Rovněž je vyhodnoceno on-line hlasování. Výsledky jsou sděleny prostřednictvím webových stránek či prostředí Twinspace. Týmům na
prvních třech místech a internetovému vítězi jsou prostřednictvím e-mailu zaslány certifikáty s umístěním, ostatní týmy
obdrží účastnický certifikát. Vhodné je vytvořit jak certifikát
pro školu, tak certifikáty s místem pro doplnění jména jednotlivých žáků. Předání certifikátů či další forma ocenění je
v kompetenci jednotlivých škol.
Po vyhlášení výsledků věnujte prostor reflexi mezi všemi
účastníky projektu.
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Obr. 70: Ocenění vítězného týmu na konci školního roku
Ocenění vítězného týmu ředitelkou školy a starostou města
spolu s potleskem žáků a učitelů celé školy
je pro tvůrce velkou odměnou.
 zadání nového tématu.
Zadejte téma nového videa a opakujte celý proces.
Součástí projektu je zapojování žáků do dalších forem spolupráce
s ostatními školami. Možností je např. on-line komunikace prostřednictvím chatu, e-mailů či videokonferencí či výměna posterů,
přání apod. prostřednictvím pošty.

Obr. 71: Doprovodné aktivity
Součástí projektu mohou být různé doprovodné aktivity. Příkladem
je výměna novoročních přání psaných v angličtině (na fotografii jsou
přání českých žáků v turecké škole).
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Další zdroje
 www.etwinning.net, www.etwinning.cz – komunita evropských
učitelů
 http://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos – webové stránky projektu Crossing borders via videos

Our class
Vzdělávací obory a průřezová témata: Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět,
Osobnostní a sociální výchova.
Náplní této aktivity je natočení videa o vlastní třídě, jehož součástí
by mělo být představení každého žáka v daném cizím jazyce. Třídní
kolektiv vymýšlí pod vedením pedagoga formu ztvárnění videa.
Společná práce na videu a samotný výsledek jsou vedle rozvoje
kompetencí prostředkem utváření třídního kolektivu. Tento typ
aktivity je rovněž přínosné realizovat v rámci mezinárodní spolupráce.
Ve výuce cizího jazyka se žáci v průběhu základního vzdělávání
opakovaně setkávají s tématy, při nichž si osvojují či opakují představení vlastní osoby, vyjádření zálib, postojů, oblíbených sportů,
filmů atd., vlastnictví či přání. Tato aktivita tak nachází uplatnění
v různých ročnících.
Např. ve čtvrtém ročníku byla aktivita realizována v rámci anglického jazyka a pracovních činností. V předchozí hodině anglického
jazyka byla věnována pozornost nácviku představení a vyprávění
o zálibách, oblíbeném jídle, sportu atd. Nácvik byl také zadán jako
domácí úkol žáků.
Ve výuce byli žáci krátce seznámeni s náplní aktivity a zásadami
spojenými s natáčením videa a vystupováním před kamerou. Za
využití brainstormingu a diskuze byl stanoven obsah videa, dále
žáci ve skupinách nacvičovali svá vystoupení. S kamerou vždy pracovala jedna skupina, ostatní v rámci pracovních činností tvořili dle
pokynů obal na CD, na které byl později krátký film o třídě vypálen.
S videem bylo dále pracováno při rozboru výstupů žáků a hodnocení.
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Obr. 72: Our class
Natáčení videa o třídě přispívá k utváření třídního kolektivu.

Obr. 73: Výstup žáka
Zaznamenávání výstupů má pozitivní dopad na přípravu žáků.
Postup:







seznámení žáků s cílem a náplní aktivity;
volba formy zpracování videa žáky;
nácvik;
natáčení;
editace videa, v případě zájmu žáků prezentace videa;
hodnocení, reflexe.
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Pozdrav prostřednictvím videa
Vzdělávací obory a průřezová témata: Cizí jazyk, Informační a komunikační technologie, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.
Mezinárodní spolupráce může být realizována i v rámci krátkodobých aktivit. Příkladem je natočení krátkého vánočního pozdravu
a novoročního přání v cizím jazyce určené partnerské škole či třídě.
Při začleňování této aktivity do výuky proběhla příprava a natáčení
vánočního pozdravu ve vyučovací jednotce anglického jazyka v deváté třídě. Žáci do natáčení zapojili i děti z prvního ročníku.
Žáci společně s vyučujícím editovali video po skončení výuky během několika minut. Následně byla videa sdílena mezi školami.
Tento typ aktivity je vhodným doplňkem výuky, mezi jehož hlavní
klady patří časová nenáročnost.

Obr. 74: Pozdrav prostřednictvím videa
Pozdrav prostřednictvím videa je příkladem krátkodobé aktivity
se složkou videotvorby.
Postup:
 začlenění aktivity do probíhající mezinárodní spolupráce (vyhledání zahraničního partnera);
 seznámení žáků s cílem aktivity;
 příprava, natočení a editace videa;
 sdílení videí;
 hodnocení, reflexe.
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Sbírka na podporu zemí postižených chudobou
Vzdělávací obory a průřezová témata: Výchova k občanství, Zeměpis,
Informační a komunikační technologie, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Mediální výchova.
V souvislosti s dnešními dětmi velmi často slýcháme, že mají vše
„zadarmo“, rodiče je zahrnují hmotnými dary a děti si tak neváží
toho, co mají. Pro dnešní konzumní společnost je typické soustředění člověka na sebe samotného a zapomínání na druhé.
Cílem sbírky na podporu zemí postižených chudobou je v prvé řadě
přivést nejen žáky k zamyšlení nad problematikou chudoby v jiných zemích. Nejdříve se se žáky zabýváme otázkou chudoby
v rozvojových zemích a řešíme otázku, zda bychom i my mohli nějakým způsobem pomoci. Společně rozpracujeme myšlenku uspořádat sbírku na podporu těchto zemí prostřednictvím vhodné
organizace. Lze doporučit světovou organizaci UNICEF, která zaručuje, že finance budou použity adekvátně. Kladem je skutečnost, že
můžeme určit, k jakým účelům budou vybrané finance použity (tablety na čištění vody, léky, školní pomůcky atd.). Zvolíme způsob
informování o problematice a sbírce. Jednou z cest je vytvoření videa. Žáci dále mohou vytvořit plakáty, navštívit jednotlivé třídy
a promluvit o problematice. Samotnou sbírku je možné uskutečnit
pouze v rámci školy, možností je však také informovat širší veřejnost. Je důležité, aby sbírku zajišťovala dospělá osoba – učitel či
ředitel školy. Po dokončení sbírky následuje spočítání výše vybraných financí a odeslání dané organizaci. Zpětně bychom měli získat
potvrzení či certifikát, který umístíme v prostorách školy. O sbírce
s žáky dále diskutujeme.
Jednorázová sbírka v rámci školy samozřejmě problém chudoby
neřeší. Je ale cestou, jak mezi žáky, učiteli i širší veřejností vzbudit
zájem o tuto oblast. Pokud by podobnou sbírku iniciovala každá
škola, naše snaha by již mohla mít výraznější dopad.
Při uvedení této aktivity do praxe přistoupili žáci k pořádání sbírky
s velkým zájmem a zodpovědností. Tvorbě videa a plakátů, prezentování problémů v jednotlivých třídách i samotné sbírce věnovali
skutečně mnoho času. Vedle výše vybrané částky je pozitivní
zejména zájem ostatních žáků a učitelů o nastíněnou problematiku.
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Postup:
 seznámení žáků s problematikou zemí postižených chudobou;
 rozpracování myšlenky uspořádat sbírku;
 volba způsobů informování o sbírce (tvorba videa, plakátů,
návštěva tříd, informování zákonných zástupců o sbírce);
 realizace sbírky;
 odeslání vybrané částky zvolené organizaci;
 vystavení certifikátů, diskuze o proběhlé sbírce;
 hodnocení, reflexe.
Další zdroje
 www.unicef.cz

Aktuální témata
Vzdělávací obory a průřezová témata: Člověk a jeho svět, Výchova
k občanství, Výchova ke zdraví, Informační a komunikační technologie, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Mediální výchova.
Ve škole a zároveň v celé společnosti se setkáváme s celou řadou
negativních jevů – ať už je to intolerance, šikana a přístup k druhým obecně, nesprávný způsob trávení volného času či užívání návykových látek.
Efektivita vysvětlování a poučování je v těchto případech velmi
nízká. Pokud jsou však žáci nuceni nad problémem přemýšlet, řadu
věcí si sami uvědomí. Jednou z cest, jak je k přemýšlení nad zmíněnými problémy přivést, je tvorba videa o daném tématu.
Vynikajícím příkladem je projekt Zaostřeno na toleranci Ligy lidských práv, v rámci kterého žáci soutěží ve tvorbě videí na téma
tolerance. Žáci zapojení do projektu při vyjasňování námětu např.
řešili, jaké jsou příčiny či důsledky netolerantního přístupu, při
volbě obsahu hledali možnosti ztvárnění této problematiky a v případě hraného filmu přímo vstupovali do rolí. Velmi přínosná byla
také projekce pro všechny žáky a učitele školy a závěrečná reflexe.
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Postup:





nastínění daného problému, diskuze;
volba formy zpracování videa žáky;
realizace natáčení a zpracování videa;
v případě zájmu žáků prezentace videa (např. na webových
stránkách školy);
 hodnocení, reflexe.
Další zdroje
 http://soutez.ferovaskola.cz – projekt Zaostřeno na toleranci
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3.5 Tvorba učebních materiálů
Jak již bylo uvedeno, tvorba digitálních učebních materiálů se stává
jednou z významných součástí náplně práce učitele. K pracovním
listům a prezentacím se postupně přidávají i videa.

3.5.1 Role pedagoga
Pedagog při tvorbě videa vychází z odborných znalostí týkajících se
vyučovaného oboru, zohledňuje didaktické a psychologické zásady
či specifika dané třídy a plní funkce spojené s produkcí videa.

3.5.2 Postup realizace
Příprava pedagoga
Prvním krokem je stejně jako u předchozích způsobů využití videa
seznámení se základní teorií.

Spolupráce s kolegy
Ač rozhodně není vyloučeno tvořit výuková videa samostatně, velkým přínosem je spolupráce s jedním či více kolegy. Vzájemně tak
můžete obohacovat vaše nápady a napomáhat si v jednotlivých fázích procesu tvorby videa. Každý také může nést zodpovědnost za
určitou oblast – např. za obsahovou náplň, vymýšlení scénáře, natáčení či editaci.

Technické vybavení
Obdobně jako v případě školní televize a zařazování videotvorby
do výuky je nutné zajistit potřebné technické vybavení.
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Přípravná fáze
 Volba tématu, cíle a formy využití ve výuce;
Vyberte téma, jehož zpracování je s ohledem na výuku přínosné,
a definujte cíl videa. Na základě výběru tématu a definování cíle
vymyslete, jakou formou bude video ve výuce využito. Bude
sloužit k motivaci, uvedení do problematiky, prezentování nového učiva nebo k opakování? V jaké části hodiny bude použito?
Jakým způsobem budete s videem dále pracovat?
 Výběr potřebných informací;
Vyberte informace, které jsou z hlediska obsahu videa stěžejní.
 Způsob ztvárnění videa;
Vymyslete způsob ztvárnění videa, přičemž zohledňujte věk žáků a specifika dané třídy. Zvolte přibližnou délku videa.
 Zajištění technického vybavení a pomůcek, spolupráce s kolegy a žáky;
V předstihu zajistěte potřebné technické vybavení a pomůcky.
V případě zapojení kolegů či žáků předem vše naplánujte.
 Natáčecí plán.
Při dlouhodobějším natáčení vytvořte časový harmonogram.

Natáčení, editace
Podle scénáře natočte potřebné záběry a proveďte editaci videa na
počítači.

Kontrola
Před finalizací je vždy přínosné požádat kolegy či přátele a členy
rodiny o zhlédnutí videa. Postřehy a doporučení druhých bývají
v této fázi velmi cenné.
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Zařazení videa do výuky
Před zařazením videa do výuky vyzkoušejte jeho přehrání na zařízení k projekci v dané učebně. Ověřte zejména kompatibilitu s přehrávačem a dostatečnou hlasitost.
Před zahájením projekce zajistěte, aby všichni žáci na video dobře
viděli, žáky motivujte a zadejte úkoly (např. odpovězte na otázky,
doplňte informace do textu). Po projekci následuje řešení úkolů,
rozhovor či diskuze.

Reflexe uplatnění materiálu ve výuce
Po použití videa ve výuce proveďte reflexi. Vycházejte z pozorování
žáků při projekci a následných činnostech a vyhodnoťte didaktický
přínos. Na základě reflexe mohou být provedeny úpravy ve zpracování videa či formě jeho uplatnění ve výuce s ohledem na další užití.

Zveřejnění videa
Zveřejňování vytvořených výukových videí může být užitečné jak
pro žáky a učitele z vaší školy, tak pro žáky a učitele jiných škol.
Možností je opět uložení na servery pro sdílení videa (YouTube,
Vimeo) a publikování na školních či osobních webových stránkách.
Výuková videa je také možné nahrát na digitální úložiště učebních
materiálů.
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4

Další využití videotechniky

4 Další využití
videotechniky
4.1 Záznam činnosti učitele a žáků
4.2 Videokonference
4.3 Fotografování
4.4 Záznam zvuku
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4.1 Záznam činnosti učitele a žáků
Záznam videa a následný rozbor jsou dnes užívány v mnoha oborech lidské činnosti. Připomeňme například profesionální sport,
kde je video užíváno k rozboru herních situací, analyzování hry
soupeře apod. Ve škole je přínosné zaznamenávání činnosti učitele
a žáků.

4.1.1 Záznam výuky pro následný rozbor
Každý rok se ve škole setkáváme s hospitacemi, kdy ředitel či zástupce ředitele školy pozoruje výuku. Ačkoliv k hospitacím často
nepřistupujeme s nadšením, následný rozbor pro nás bývá užitečný. Na straně druhé, některé situace, kterých se týkají doporučení
či připomínky, si již zcela přesně nevybavujeme, činnosti některých
žáků jsme si v daném okamžiku nevšimli, formu pedagogické komunikace si zcela neuvědomujeme.
Nyní si představme, že bude proveden záznam výuky – ať už videokamerou umístěnou na stativu, za pomoci našeho kolegy nebo
ředitele školy či jeho zástupce. Ač pro nás pozorování odučené hodiny může být v počátcích poněkud zvláštní, přinese nám mnoho
mimořádně cenných podnětů, které mohou významně přispět ke
zkvalitňování našich kompetencí a tím i výuky. Při rozboru se můžeme zabývat např.
 interakcí mezi učitelem a žáky;
Na videu můžeme pozorovat interakci mezi učitelem a žáky. Při
zaměření na verbální komunikaci často zjistíme, že se v našem
projevu opakují určitá slova a používáme parazitní výrazy
(vlastně, takže, v podstatě apod.) nebo volíme nesprávné větné
struktury. Při sledování neverbální komunikace si všimneme
postoje či odlišné řeči těla při komunikaci s jednotlivými žáky.
Význačné je také vyhodnotit pohyb po třídě, míru pozornosti
věnované jednotlivým žákům či prostor pro vyjádření žáků.
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 strukturou výukové jednotky;
Záznam podává zpětnou vazbu o struktuře vyučovací jednotky.
Tento způsob pozorování napomáhá vyhodnotit efektivitu použitých metod, forem práce a didaktických prostředků nebo čas
věnovaný organizačním záležitostem.
 aktivitou žáků.
Prostřednictvím záznamu můžeme vyhodnotit aktivitu a chování žáků při jednotlivých činnostech, prospěšné je např. zaznamenat práci ve skupinách.

4.1.2 Pozorování žáka
Nejen při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami je
klíčové co nejlépe rozpoznat jejich vlastnosti a potřeby. Ve výuce
ale samozřejmě musíme věnovat pozornost všem žákům. Vedle
dalších metod nám může pomoci zaznamenání žáka v podmínkách
výuky s následným pozorováním a rozborem videa.

4.1.3 Zpětná vazba žákům
V procesu osvojování nových dovedností žákům podáváme zpětnou vazbu. Při některých aktivitách je velmi užitečné doplnit vysvětlování přehráním záznamu činnosti žáka. Jako příklad lze uvést
osvojování pohybových dovedností v hodinách tělesné výchovy.
U jednotlivých disciplín se obvykle setkáváme se stejným typem
chyb, a tak jedno video může pomoci i několika žákům. Ideální je
natočit jak správné, tak chybné provedení. Při zpracování záznamu
můžeme zařadit obě provedení a využívat funkce jako zpomalení či
vytvoření snímku, což nám umožní zdůraznit tzv. uzlové body. Projekci doplňujeme vhodným komentářem a rozhovorem se žáky.

4.1.4 Sdílení námětů s kolegy
Jedním ze způsobů, jak přinášet do výuky nové prvky, je sdílení
námětů s kolegy. Popisování postupu realizace didaktických her či
využití pomůcek výborně doplní záznam konkrétní aktivity. Výhodou je rovněž fakt, že takto můžeme nápady sdílet nejen s kolegy
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z naší školy, ale třeba i se zahraničními učiteli v rámci mezinárodního projektu.
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4.2 Videokonference
Díky nástrojům pro on-line internetovou komunikaci, jako jsou
Skype či Facebook, je dnes ve škole technicky snadné zajistit online videokonferenci. Předpokladem je počítač s internetovým připojením, interaktivní tabule či projektor s reproduktory a webová
kamera s mikrofonem. Funkcí webkamery jsou vybaveny některé
typy digitálních videokamer, webová kamera bývá často integrována do notebooků a netbooků. V případě její nedostupnosti je řešením zakoupení samostatného přístroje – pořizovací cena se
pohybuje již od stokoruny.
Videokonference nám dává možnost komunikovat během výuky se
žáky a učiteli z jiných škol. Přínosné je zejména využívání videokonferencí při spolupráci se zahraničními školami.

Obr. 75: Videokonference
Videokonference umožňuje diskutovat o zvolených tématech, prezentovat vzniklé produkty atd. V tomto případě žáci řeší problematiku
recyklace odpadů s vrstevníky z Polska.
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4.3 Fotografování
Velký rozmach sociálních sítí či fakt, že většina žáků základní školy
je vybavena mobilními telefony s možností pořizovat fotografie,
způsobují, že fotografování se stává samozřejmou součástí života
dnešních teenagerů. Fotografování, ke kterému je obvykle možné
využít právě i digitální videokamery, nachází nejen díky zájmu žáků široké uplatnění i ve škole a je také vhodnou propedeutikou
k natáčení videí. Nabízí se zařazení do vzdělávacích oborů Výtvarná výchova, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět
práce či do projektů, kdy např. vznikají plakáty, knihy či příručky
o škole, městě, třídě apod. Vhodné je rovněž zabývat se fotografováním v souvislosti s tvorbou tištěného či internetového školního
časopisu.

4.4 Záznam mluveného slova
Videokamery, počítače, externí zvukové karty, mikrofony či přenosná nahrávací zařízení, všechny tyto nástroje používané v procesu tvorby videa, můžeme využívat k záznamu mluveného slova.
Vynikajícím příkladem využití zmíněné techniky k záznamu mluveného slova je vytváření rozhlasového vysílání v rámci výuky mediální výchovy a českého jazyka či zájmového kroužku. Pomocí
videotechniky si tak žáci mohou v podmínkách školy vyzkoušet
tvorbu videa, rozhlasového pořadu či tištěného a internetového časopisu.
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Závěr
Věříme, že přečtení této publikace podpořilo Váš zájem o tuto oblast a využívání videotvorby ve škole Vám a Vašim žákům přinese
řadu pozitivních zkušeností.
Mnoho úspěchů nejen při zavádění videotvorby do praxe přeje realizační tým projektu Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí.
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Seznam příloh na DVD
Na přiloženém DVD najdete videa vytvořená žáky Základní školy
T. G. Masaryka Borohrádek, ukázky pracovních listů používaných
redakčním týmem Školní televize a další podklady zmíněné
v příručce.
Součástí je rovněž soubor pracovních listů zaměřených na průřezové téma Mediální výchova, jejichž autorem je Mgr. Václav Víška,
Ph.D.
Příloha A Crossing borders via videos
Příloha B Sbírka na podporu zemí postižených chudobou
Příloha C Tolerance
Příloha D Ukázka reportáže 1
Příloha E Ukázka reportáže 2
Příloha F Ukázka reportáže 3
Příloha G Video pro tvorbu doprovodného textu
Příloha H Údaje pro tvorbu doprovodného textu
Příloha CH Titulní strana portfolia
Příloha I Kapitola 1
Příloha J Redakční tým
Příloha K Kapitola 2
Příloha L Digitální videokamera
Příloha M Fungování videokamery, příslušenství
Příloha N Záběr, kompozice záběru
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Příloha O Velikost záběru
Příloha P Úhel pohledu
Příloha Q Záběr statický, dynamický
Příloha R Příprava na natáčení
Příloha S Rozpracovaný scénář
Příloha T Příprava reportáže
Příloha U Kapitola 3
Příloha V Hodnotící list
Příloha W Formát 4:3
Příloha X Formát 16:9
Příloha Y Pracovní listy Mediální výchova (autor Mgr. Václav Víška,
Ph.D.)
1. Nácvik komunikačních dovedností – „jak rozmluvit žáka“
2. Brainstormingový miniprojekt „moje reklama“
3. Dabování filmu – miniprojekt
4. Reklama a my
5. Reklamní slogan

197

Seznam literatury
ADLER, Rudolf a MYSLÍK, Jiří. ABCD pro všechny – Film a video.
Hradec Králové: Východočeské volné sdružení pro amatérský film
a video: Středisko amatérské kultury Impuls, 2006.
ANDRIKANIS, Ekaterina a KONDAKOV, Sergej. Jak se točí film. Praha: Votobia, 2004. ISBN 80-7220-0186-7.
BARAN, Ludvík. Úvod do filmového obrazu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
BARTOŠEK, Jaroslav a DAŇKOVÁ, Helena. Žurnalistika a škola: příručka pro učitele mediální výchovy. Frýdek-Místek: Václav Daněk,
2010. ISBN: 78-80-254-6459-5.
BELZ, Horst a SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
BOYD, Andrew. Příručka pro novináře – zpravodajství v rozhlase
a televizi. Praha: Centrum nezávislé žurnalistiky, 1995.
ČT24. Korejští filmaři odložili kamery – film natočili na iPhone. In:
Česká televize [online]. 13. 1. 2011 [cit. 2011-12-28]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24//svet/veda-atechnika/112507-korejsti-filmari-odlozili-kamery-film-natocili-naiphone/.
DOLEŽAL, Miroslav. Řeč – nástroj žurnalisty před mikrofonem a kamerou. Praha: Univerzita Karlova, 1988.
FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-120-7.
GRECMANOVÁ, Helena; URBANOVSKÁ, Eva a NOVOTNÝ, Petr. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex,
2000. ISBN 80-85783-28-2.
GREGORY, Hamilton. Public speaking for college and career. New
York: McGraw-Hill, 1993. ISBN 0-07-024701-3.
198

JELÍNEK, Petr. Videokamery. Praha: Computer Press, 2003. ISBN
80-251-0077-4.
JIRÁK, Jan. Média v každodenním životě. In Média a multimédia
v pedagogické praxi: Mediální výchova ve školách. Hradec Králové:
Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové, 2010.
JUŘICA, Jan. Video na počítači. Praha: Computer Press, 2002. ISBN
80-7226-650-0.
JŮVA, Vladimír sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1997.
ISBN 80-85931-39-7.
KALHOUS, Zdeněk a OBST, Otto a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha:
Portál, 1997. ISBN 80-7178-167-3.
KAVANOVÁ, Lucie. Industriální povaha mediální produkce. In PAVLIČÍKOVÁ, Helena; ŠEBEŠ, Marek a ŠIMŮNEK, Michal. Mediální
pedagogika: média a komunikace v teorii a učitelské praxi. České
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7394-190-1.
LOKŠOVÁ, Irena a LOKŠA, Jozef. Tvořivé vyučování. Praha: Grada,
2003. ISBN 80-247-0374-2.
LONG, Ben a SCHENK, Sonja. Velká kniha digitálního videa. Brno: CP
Books, 2005. ISBN 80-251-0580-6.
LOUDOVÁ, Irena; VÍŠKA, Václav a SLINTÁKOVÁ, Marie. Komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-539-9.
LUKAVSKÝ, Radovan. Kultura mluveného slova. Praha: Akademie
múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-61-9.
LÝSEK, František. Metodika hudební výchovy v 1. – 5. ročníku ZDŠ:
učebnice pro pedagogické fakulty. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.
MAŇÁK, Josef a ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido,
2003. ISBN 80-7315-039-5.

199

MEDIARESEARCH. Volnému času českých dětí vládnou televize,
počítače a zájmové kroužky. In: Mediaresearch [online]. 11. 8. 2009.
[cit. 2012-01-07]. Dostupné z:
http://www.mediaresearch.cz/file/231/tz-volnemu-casu-ceskychdeti-vladnou-televize-pocitac-a-zajmove-krouzky.pdf.
MUSIL, Josef. Komunikace v informační společnosti. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. ISBN 978-80-86723-39-6.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002. ISBN 807178-681-0: 375.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický
v Praze, 2007. [cit. 2011-08-04]. Dostupné z:
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZVpomucka-ucitelum.pdf.
RIDEOUT, Victoria, Ulla FOEHR a Donald ROBERTS. KAISER FAMILY FOUNDATION. Media in the Lives of 8- to 18-Year Olds: A Kaiser
Family Foundation Study [online]. 2010 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z: http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf
RUß-MOHL, Stephan. Žurnalistika: kompletní průvodce praktickou
žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0158-8.
SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni základní školy: učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1988.
SCHANKER, Harry. The spoken word. New York: McGraw-Hill Book
Company, 1982. ISBN 0-07-055135-9.
SCHELLMANN, Bernhard a kol. Média: základní pojmy, návrhy, výroba. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-06-0.
Statistický přehled programu eTwinning. In: eTwinning [online].
[cit. 2012-07-14]. Dostupné z:
http://www.etwinning.net/cz/pub/news/press_corner/statistics.c
fm

200

SVATOŠ, Tomáš. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace.
Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7435-002-3.
Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. In: Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání [online]. [cit. 2012-02-22]. Dostupné z:
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/medialnigramotnost/televizni-kampan-rrtv.htm
VERNER, Pavel. Mediální výchova: průřezové téma. Praha: SPL Práce, 2007a. ISBN 978-80-7361-042-5.
VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Praha: Univerzita Jana
Amose Komenského Praha, 2007b. ISBN 978-80-86723-37-2.
What are the system requirements for Movie Maker? In: Microsoft
Windows [online]. 13. 1. 2011 [cit. 2012-01-07]. Dostupné z:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/moviemaker-system-requirements-ui.

201

Název: Videotvorba ve škole
Autor: Mgr. Michal Přibyl
Autor pracovních listů Mediální výchova: Mgr. Václav Víška, Ph.D.
Fotografie, obrázky a snímky obrazovky: autor, archiv ZŠ TGM Borohrádek, společnost Canon
Rok a místo vydání: 2012, Hradec Králové
Vydání: první
Vydalo nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
jako svou 1158. publikaci.
ISBN 978-80-7435-217-1
202

