
  

 

Úvod: 

  

Souhrn: 

V Trebag Ltd. a i naši partneři využíváme 

video jako nástroj hned z několika 

důvodů. 

Některé příklady uvádíme níže.  

V některých našich projektech využíváme video 
jako prostředek pro diseminaci výsledků 
projektu v poutavou a zajímavou formou.  
Jindy jsme využili animovaný whiteboard jako 
nástroj pro šíření výstupů v takové formě, která 
je snadno srozumitelná pro cílovou skupinu. 
Tyto videa mohou být znovu využita, což z nich 
dělá významný zdroj pro všechny, kdo se chtějí 
v daném odvětví vzdělávat.  
Videa také využíváme jako náhradu prezentací 
s cílem vytvořit zapamatovatelný úvodní 
materiál pro naší společnost, a také jako nástroj 
k představení, zvýšení povědomí a přenosu a 
zdůraznění hlavních poselství naší iniciativy. 

Všechno je to o kreativitě, možnostech jak a k 
čemu videa využít, jsou nekonečné a pokud 
jsou dobře vytvořeny a používány, mohou být 
přínosné pro poskytovatele i příjemce. 

 Tato case study je o tom, jak mohou studenti, 
organizace, lektoři a podniky těžit z využití 
videí jako zdroje informací, a to ať už pro 
studenty nebo učitele. Zmíněny budou také 
některé nápady a příklady, jak videa lze využít.  

„Existuje široká škála softwaru a aplikací, které 
usnadňují produkci video obsahu pro všestranné 
účely. 
Abychom zmínili některé příklady, videa mohou 
být: s živými herci, animovaná, stop-motion, 
prezentace nebo dokumentární, nebo to může být 
jednoduchý záznam obrazovky. Ty lze použít v 
závislosti na požadovaném účelu, například: 
představit koncept, přenést a zdůraznit hlavní 
poselství iniciativy, podpořit hlubší porozumění, 
podpořit vizualizaci, šířit zdroje, upoutat 
pozornost, zvýšit povědomí, zvýšit míru udržení 
studentů atd. 
 
Tvorba videa je velice volný, neklasifikovaný a 
kreativní proces a odvětví celkově. Existují sice 
určitá pravidla, která je třeba mít na paměti, při 
tvorbě videa, neexistuje přesné „know-how“. 
Jedná se o odvětví, ve které můžete 
experimentovat, jak video zrealizujete tak, abyste 
naplnili stanovený cíl.“ 
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Video jak nástroj: 

Pro učitele může být využití videí dobrým 
nástrojem pro přiblížení daného tématu. Může 
studentům pomoci s vizualizací, hlubšímu 
porozumění a motivaci se dále vzdělávat.  

Několik analýz ukázalo, že technologie mohou 
přispět k lepšímu vzdělávání. Několik studií také 
prokázalo, že zvláště video může být efektivním 
vzdělávacím nástrojem 

Při plánování video obsahu, je velmi důležité mít 
jasnou vizi a účel, za jakým video vzniká. 

Například: Jedním z nejdůležitějších aspektů při 
tvorbě vzdělávacích videí je zahrnout elementy, 
které pomohou udržet divákovu pozornost. Při 
jejich absenci nedochází k žádnému rozvoji 
divákových znalostí. Dalším důležitým aspektem 
je také to, že budete muset zahrnou prvky, které 
podporují aktivní učení ke zlepšení získávání 
znalostí. Dohromady tyto prvky poskytují dobrý 
základ pro rozvoj a video jako takové jako dobrý 
vzdělávací nástroj.  

 

 Dopady pandemie: 

Zvýšené využívání videa a 
prezentací jako nástroje pro podporu 
distančního vzdělávání.  

Pandemie COVID-19 změnila vzdělávání a 
mnoho podniků navždy.  

Výsledkem zavřených kanceláří a školy, 
vzdělávací organizace i podniky změnili razantně 
svůj postoj k práci / vzdělávání z domova – obojí 
zaznamenalo vysoký nárůst.  
Tyto změny vyžadovali implementaci nástrojů, 
které umožňují efektivní online komunikaci, 
vzdělávání a práci. To zahrnuje nástroje na 
tvorbu videí, animací a prezentací a nahrávání a 
sdílení obrazovky. 
 
Výzkum napověděl, že online vzdělávání 
vykázalo zvýšené uchovávání informací, 
zabere méně času, a mnoho podniků se 
rozhodlo zůstat u práce z domova, a nejen že 
je to pro ně mnohem efektivnější, ale zároveň 
také levnější a udržitelnější.  
Předpokládá se, že změny, které přinesl 
koronavirus, přetrvají. To také znamená další 
potřebu online nástrojů a jejich vývoj a 
zavádění ve vzdělávání i v práci. 

   E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 
simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině. 

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/ 
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