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??? Ještě jsou 2 volná místa. Hlaste se na mailu   andrej.farkas@ruk.cuni.cz  do 10. 2. 2023.

• Chcete se naučit tvořit krátká videa?
• Zajímá Vás střih a produkce?
• Bavilo by Vás zkusit si vystupování před kamerou?
Přihlaste se na sérii praktických workshopů, jejichž jádrem je seznámení se s koncepty přípravy a produkce krátkych
informativních videí.
V rámci workshopů si vyzkoušíte:
• jak naplánovat natáčení a jak vybírat záběry,
• seznámíte se se základy natáčení videa a záznamu zvuku
• a věnovat se budeme i postprodukci.
Jak bude kurz probíhat?
• Vytvoříte týmy a budete cvičně mapovat dění v Kampusu Hybernská.
• Budete si moct zkusit nejen práci za kamerou, ale i před ní.
• Kurz probíhá ve spolupráci Centra pro přenos poznatků a technologií UK a   Ústřední knihovny UK .

Kurz je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním plánem obnovy v rámci projektu
Transformace pro VŠ na UK (reg. č. NPO_UK_MSMT-16602/2022).

Kurz bude mít dvě fáze:    
• První fáze bude složena ze dvou workshopů, které proběhnou ve studiu Ústřední knihovny UK.

• Na těchto workshopech si zkusíte práci s kamerou a osvojíte si základy střihu.
• První workshop proběhne v říjnu, druhý v listopadu.
• Pro oba se najde nejvhodnější termín pomocí Doodle.

• Druhá fáze  bude spočívat v týmové práci.
Jak to bude vypadat?
• Rozdělíte si zajímavé akce v Kampusu Hybernská, které zaznamenáte a zpracujete do podoby spotu/

reportáže.
• K celému procesu budete průběžně dostávat zpětnou vazbu od lektora a také od PRistů Kampusu Hybernská.
• Ve druhé fázi byste měli jako tým vytvořit 3 reportáže. Ty budou zveřejněny na oficiálním YT kanále Kampusu

Hybernská.

Co se naučíte? 
• Osvojíte si základy produkce reportáže/videospotu.
• Naučíte se základy práce s kamerou a postprodukci natočeného materiálu.
• Vyzkoušíte si také vystupování před kamerou.

Pro koho je kurz určený?
• Kurz je určen primárně pro studenty UK a je vhodný pro všechny zájemce o videotvorbu napříč obory.
• Nejsou definované žádné vstupní požadavky.

Jak se přihlásit?
• Zapsat se můžete pomocí   webového formuláře . Možná bude vyžadováno přihlášení do Office365 pomocí Vašeho

přístupu do CAS - osobní číslo osoby na UK a heslo.
• Kapacita kurzu je omezena na 10 studentů, proto neváhejte. 

Podmínky zakončení 
• Splnění kurzu je podmíněno:

• aktivní komunikací s lektorem a účast na nejméně jednom z workshopů;
• vytvořením 3 reportáží v týmu, kterého se stanete součástí.

• Po úspěšném splnění požadavků vám bude udělen:
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• certifikát o absolvování kurzu
• digitální odznak (badge), který je možné vložit třeba na LinkedIN

Kdo vás kurzem provede?

Mgr. Andrej Farkaš
  LinkedIn 

Andrej aktuálně administruje studio Ústřední knihovny UK a zároveň v minulém roce mentoroval první reportážní tým
v Kampusu Hybernská. V minulosti pracoval v slovenské katolické televizi LUX, produkuje také Podcasty z Matfyzu,
kde je doktorandem.

Chcete se na něco zeptat? 
Kontaktujte garanta workshopů Andreje Farkaše
Mail:   andrej.farkas@ruk.cuni.cz

https://www.linkedin.com/in/andrej-farka%C5%A1-b65248245/
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