
Deset tipů na video
Vyzkoušejte tipy na videa ve výuce

Video tutoriály a zobrazení postupů
Chcete studentům demonstrovat postup, ale není k tomu na vyučova-
cích hodinách prostor? Zkuste natočit tutoriál či návod, jak mají studenti 
postupovat, když je potřeba něco vyrobit, vytvořit nebo dosáhnout cíle.

Poslechová cvičení
V odpovědníku nebo ve vyučovací hodině lze při poslechovém cvičení 
použít video, podobně jako se využívá audio.

Videotrénink
Nechte studenty na základě oborově zaměřené videoukázky zodpově-
dět otázky nebo vypracovat úkoly tak, jako to často dělají např. v psy-
chologických a sociologických oborech.

Webinář
Představuje živou formu semináře pořádaného online přes internet. Jeho 
účastníci mohou být z různých koutů nejen České republiky a reagovat 
a klást dotazy přes chat.

Natáčení studentských výkonů
V předmětech vyučujících lingvistiku, didaktiku nebo prezentační do-
vednosti je vhodné poskytovat studentům zpětnou vazbu. Video je 
vhodným pomocníkem a díky nástroji umožňujícímu komentovat daný 
okamžik videa studenti získají ještě efektivnější zpětnou vazbu.

Motivační video
Potřebujete uvést a oživit plánované téma 
výuky? Použijte video jako motivační prvek pro 
seznámení s tématem. 

Videokonference
Výuka v hodinách může probíhat i formou vzdálené komunikace. 
Vzdálenost není překážkou, a tak můžete debatovat například se stu-
denty a lektory zahraniční univerzity vzdálené tisíce kilometrů.

Titulkování videa
Tvorba titulků je skvělý způsob, jak si studenti mohou procvičit jazykové 
znalosti. Výuka je atraktivnější a studenti vidí i praktické využití svého 
úsilí.

Video učebnice a video skripta
V mnoha oborech může být účinnější předat studentům výklad teorie 
pomocí videa. Vhodně zvolená praktická ukázka sdělí více než několik 
odstavců textu. Výklad formou videa je navíc pro studenty poutavější.

Záznamy přednášek zvaných odborníků
Na univerzitu často zavítají zahraniční hosté s jedinečnou odbornou 
přednáškou v rámci neopakovatelné akce. Takovou přednášku lze na-
točit a sestříhat tak, aby i následující ročníky studentů nebyly o před-
nášku ochuzeny a měly k ní přístup.

Více zkušeností a technickou podporu Vám poskytne Servisní středisko
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