
Buď slyšet! Úvod do podcastů

Compiled Feb 14, 2023 1:55:11 PM by Document Globe ®   1

• Zvažujete, že byste chtěli tvořit vlastní podcast, ale nevíte,jak začít?
• Máte už nápad na podcast, který byste rádi zrealizovali, ale chybí Vám základní know-how, jak na to?
• Zajímá Vás, co vše je třeba z pozice tvůrce na cestě za podcastem absolvovat a chcete si to vyzkoušet?
Přihlašte se na sérii praktických workshopů, ve kterých si osvojíte nezbytné dovednosti k tomu, abyste byli slyšet!

Kurz je poskládán tak, abyste si po absolvování workshopů byli schopni nejenom si za svým podcastovým nápadem
stát, ale také podcast umět nahrát, sestříhat ho, publikovat a dostat ho ke svým posluchačům. I podcasty jsou
cesta, jak dostat své nápady ven a získat pro ně své příznivce.

Co se naučíte? 
Kurz pokrývá celý proces výroby podcastů, a to:
• od dramaturgického workshopu soustředícího se na koncepci nápadu,
• po techniky správné práce s hlasem a vedení rozhovorů
• základy nahrávání zvuku a možnost vyzkoušet si nahrávání v podcastovém studiu v Kampusu Hybernská,
• postprodukci nahrávky,
• základy produkce a propagaci podcastu,
• až po možnosti financování Vašeho podcastu.

Harmonogram kurzu
• Úvodní setkání

Datum: 22. 2.
• Dramaturgický workshop

Datum: 1. 3.
Lektor: Filip Liška
Podíváme se na váš nápad. Pomůžeme vám ujasnit si koncept, téma, cílovou skupinu nebo ideální formát vašeho
budoucího podcastového hitu.

• Základy zvuku a nahrávání
Datum: 8. 3.
Lektor: Josef Kačírek
Dozvíte se, co všechno je k nahrávání potřeba, jak se od sebe liší různé typy mikrofonů a které se nejvíce hodí pro
vaše potřeby. V druhé části si vyzkoušíme práci v nahrávacím studiu v Kampusu Hybernská. Ukážeme si, jak zdejší
techniku ovládat a nahrávat audiostopu..

• Mastermind
Datum: 22. 3.

• Práce s hlasem
Datum: 29. 3.
Lektor: Konstantin Sulimenko
Ukážeme si, jak si před natáčením potrénovat srozumitelnou výslovnost a intonaci. A na co je dobré se při vedení
rozhovoru zaměřit – od přípravy otázek na rozhovor po směřování rozhovoru tam, kam chcete.

• Postprodukční workshop
Datum: 12. 4.
Lektor: Josef Kačírek
Tentokrát se zaměříme na postprodukci audiostopy. Ukážeme si základy střihu v postprodukčním programu a
budeme řešit reálné problémy, na které v procesu vzniku podcastu můžete narazit.

• Produkce podcastu a propagace
Datum: 19. 4.
Lektor: Ondřej Černý
Podíváme se na to, jak přemýšlet a přistoupit k propagaci podcastu. A v druhé části si vysvětlíme, jak na hosting
podcastu, jaké formy hostingu existují a jaké nástroje můžete využít k tomu, aby byl váš podcast dostupný pro vaše
posluchače.

• Mastermind
Datum: 26. 4.
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• Možnosti financování podcastu
Datum: 3. 5.
Lektorka: Veronika Haissingerová
Na posledním workshopu si představíme jaké možnosti financování podcastu je možné využít, od univerzitních
možností po grantové výzvy.

• Závěrečné setkání
Datum: 10. 5.

Samozřejmě z Vás neuděláme perfektního mistra zvuku nebo speakera za jeden workshop, ukážeme Vám ale nástroje,
díky nimž bude moci své dovednosti dále pilovat.

Workshopy Vám také umožní sdílet své nápady s ostatními účastníky, kteří jsou často v dost podobné situaci jako
vy. Sdílení, zpětná vazba, vzájemná podpora a motivace bývají nejúčinnější pomocí.

Pro koho je kurz určený? 
• Workshopy jsou určeny pro všechny studenty a studentky napříč fakultami a obory UK a stejně tak pro

zaměstnance UK, kteří by rádi začali s tvorbou podcastu a neví kde a jak začít, případně potřebují nasbírat základní
vědomosti a zkušenosti k tomu, aby se do tvorby mohli pustit.

• V případě volné kapacity můžeme nabídnout místo i zájemcům mimo UK –   kontakt .

Jak bude kurz probíhat? 
• Série workshopů se uskuteční v prostorech Kampusu Hybernská v období únor až květen 2023 v prostorech

Kampusu Hybernská.
• Kurz probíhá prezenčně, a to ve středu od 10 do 12 hodin.

Kurz se skládá z:
• praktických workshopů
• sdílecích setkání s ostatními studenty
• konzultačních setkání s lektory (dle dohody s lektory)

Vstupní poždavky?
• Nepotřebujete žádné speciální znalosti nebo dovednosti.

Důležité je, že máte nápad na podcast a chuť ho začít vytvářet. Nevadí, že o něm zatím nemáte úplně jasnou
představu. Kurz Vás na Vaší podcastové cestě může inspirovat, pomoct Vám si svůj nápad více definovat a
zrealizovat ho.? ?

Podmínky zakončení
• Pro úspěšné zakončení kurzu a získání 2 kreditů a certifikátu o absolvování je třeba:

• Vyplnit vstupní a závěrečný evaluační dotazník.
• Účast na workshopech.
• Vytvoření a následné publikování jednoho dílu podcastu v odpovídající kvalitě.

Jak se zapsat 
• Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je   TVOL0021  (2 kredity).
• Akademičtí pracovníci, doktorandi a zaměstnanci UK se zapisují prostřednictvím   Vzdělávacího portálu UK .
• Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorkou kurzu –   kontakt .
• Kapacita kurzu je omezená.

S kým se na workshopech potkáte? 

 Filip Liška
Filip má na starosti fungování a produkci podcastového studia a aktivity spojené s audio-vizuální reprezentací Hyb4City.
Spolu s Ondrou Černým založili celofakultní popularizační podcast Filozofické fakulty UK Balast, za který jim byla
udělena cena Jana Palacha, dále také nahrává podcast Udržitelná Karlovka. Filip vystudoval žurnalistiku na UK, prošel
řadou médií, kde se věnoval zpravodajství a publicistice. Je součástí týmu kurzu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt, kde
lektoruje workshopy pro začínající podcastery. V současnosti studuje historii na FF UK a střih na FAMU.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=24fb799457d4680ea8a9049184aeaaa9&tid=&do=predmet&kod=TVOL0021
https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/402149363
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 Josef Kačírek
Josef je zkušený zvukař, zabývá ozvučováním, nahrávání a zpracování zvuku a videa. Technicky zajišťuje provoz prostor
Hyb4City. Má dlouholeté zkušenosti z rozhlasové práce v Radio Free Europea v Českém rozhlasu, z přednáškových
projektů Science Café a Slideslive a z působení v divadlech a na koncertech.

 Ondřej Černý
Ondra se věnuje sociálním sítím. Je součástí týmu Seznam Zpráv a pomáhá v rozvoji sítí na FF UK. Mimo to se podílí
na tvorbě fakultního podcastu Balast, jež má za cíl popularizovat humanitní vědy a akademické úspěchy širší veřejnosti.
Je také aktivním členem spolků s cílem rozvoje občanské společnosti. Studuje politologii a filosofii a je absolventem
bezpečnostně-právních studií.

 Konstantin Sulimenko
Konstantin vystudoval marketingovou komunikaci na FSV UK a aktuálně dokončuje studium empirické a komparativní
lingvistiky na FF UK. Dříve pracoval v marketingu, od roku 2018 působí v Seznam Zprávách, kde se věnuje hlavně
tvorbě video- a audioformátů (Šťastné pondělí, Šťastný podcast, Trafika) jako scenárista a moderátor. Dva roky také
pro SZ psal (a namlouval) sloupky v rámci pořadu Dvě minuty. Moderoval rovněž několik veřejných akcí, mezi jinými
benefiční koncert pro Ukrajinu na Kampě nebo debatu kandidátů na post pražského primátora, a přednášel o tématech
jako rétorika, média či dezinformace.
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 Veronika Haissingerová
Veronika pracuje pro CPPT jako projektová manažerka a je součástí týmu zaměřeného na vzdělávání. S vedením
projektů má zkušenosti na národní i mezinárodní úrovni. Dříve vedla inkubační program Akcelerátor VŠEM, který byl
financován z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Působila také v H40 jako manažerka
inkubace Kreativního Inkubátoru Art&Digital. V neziskové organizaci Business Leaders Forum vedla projekt EU Talent
v rámci programu ERASMUS + zaměřený na kvalitu praktické výuky. Specializuje se na oblast neziskového sektoru,
CSR, SDGs, sociálního podnikání, startupovou scénu, vzdělávání a kariérové poradenství.

Další brzy doplníme.

Chcete se na něco zeptat?
Napište garantce kurzu Pavle Chadimové na mail   pavla.chadimova@pedf.cuni.cz

mailto:pavla.chadimova@pedf.cuni.cz

