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• Talking Head/s
• Picture-in-Picture
• Text-Overlay
• In front of a Whiteboard
• Recorded Lecture/Seminar
• Interview/Conversation
• Live (Webcam) Video
• Demonstration
• On Location

• Presentation Slides with Voice-Over
• Writing on Paper/Whiteboard
• Tablet Capture
• Screencast
• Animation
• Demonstration
• On Location

Form

Speaker visible Speaker invisible



Function

• Introducing a course/module/instructor
• Presenting/explaining new information
• Assigning/evaluating an assignment

• Submitting an assignment/project
• Reporting/reflecting on a topic/course

Instructor Student



Learning aspect

• Prior to viewing, ask questions about the contents to engage the viewers
• If possible, incorporate the videos into the LMS for instant feedback



Popular edu videos

• Crash Course
• SciShow
• Vox
• Kurzgesagt – In a Nutshell
• CGP Grey
• Vsauce
• Veritasium
• Smarter Everyday



Video studio FA MU

• Fully equipped audiovisual production and postproduction space
• Shooting and editing support
• Available for teachers and students at FA



Discussion

• What kind of edu videos have you encountered the most? Was it 
effective in what it was trying to do? Why/why not?



Video production basics

Light
• Natural
• Additional
• 3-point lightning



Video production basics

Light
• Natural
• Additional
• 3-point lightning



Video production basics

Sound
• Headphone mic
• Lavalier mic
• Shotgun mic



Video production basics

Framing • Aesthetic value
• Information value



Video production basics

Camera position & 
movement

• Social media 
influence

What’s the difference?



Video production basics

Gear &
Production quality

• Social media 
influence



Video production basics

Performance

• Use conversation style

• Speak relatively quickly and 
with enthusiasm

• Make pauses where 
appropriate

• Make the viewers feel like the 
video is made for them 
specifically

• Maintain eye contact with the 
camera when appropriate

• Show emotions, keep it light!



Video production basics

Story

Message

Audience

Goal

Means



Video production basics
Text

Image

Sound

Means - multimodality



Information processing

Online/slow

• Use short simple sentences

• Use examples and 
metaphors 

• Support sound with text and 
images 

• Read the text on the screen

• Draw attention to key points

• Keep it short (under 7 mins) 
• Keep it simple (visually)

• Serialize



Video production basics

Planning

• Write a detailed script
• Storyboard: the visuals, 

the people (speaking to 
camera, voiceover, no 
speaking)

• Have the visuals collected 
beforehand

• Show it to others, revise
• Test the equipment
• Reshoot when you have to
• It will take more time than 

you think



Apps - production

• Native camera app

• FiLMiC Pro – iOS

• MoviePro – iOS

• Adobe Spark – iOS/desktop

• Videoscribe – iOS/desktop

• Explain Everything – iOS

• iMovie – iOS

• Adobe Premiere Clip – iOS/Android



Editing software

• DaVinci Resolve
• Adobe CC



Practice

• Your scripts review
• Shooting



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation/make a 
sketch

• Use humor

• Make the viewer relate to the 
problem

Introduction
• Zkuste si představit den, kdy nepřečtete byť jen 

jediné slovo… I ten z vás, kdo nejzarputileji tvrdí, že 
není čtenář, toho za den přečte velké množství a 
pokud studujete, pak se čtení opravdu nevyhnete. 
Jak však číst efektivně a ze čtení vytěžit co 
nejvíce?

• Máte pocit, že jste přehlceni informacemi a cítíte 
se chaoticky? Zapomínáte a nevíte, jak si věci 
zorganizovat? Pomohou vám myšlenkové mapy. V 
tomto videu si povíme, co to jsou myšlenkové 
mapy, k čemu se dají využít a na několika příkladech 
si ukážeme, jak se tvoří.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Introduction
• Důležitou součástí studia je tzv. Osobní vzdělávací 

prostředí. Pokud používáte počítač a internet,
určitě takové prostředí máte, jen bude možná 
trochu neřízené.

• Hledejme rozdíly. První akademik si právě dolévá 
třetí silnou kávu, je za pět minut jedenáct – půlnoc 
na krku, on horečnatě překlikává mezi pdfky, 
listuje knížkou a roztržitě čmárá na okolní papíry.

Druhý akademik? Ten jde spát. Má hotovo.

Součástí psaní, a nejen akademického, je prostě 
příprava. Co udělat než začnete psát, si řekneme v 
tomhle videu.

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation/make a 
sketch

• Use humor

• Make the viewer relate to the 
problem



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Conclusion
• Udělejte si chvíli čas a zamyslete se, jaké nástroje 

pro své vzdělávání využíváte. Je pravděpodobné, že 
se pro každý obor hodí trochu jiný postup, trochu 
jiné artefakty, a trochu jiné nástroje. Je proto 
důležité, abyste si své prostředí sestavili právě podle 
svých potřeb a nevynechávali žádný důležitý krok.

Engage the viewer:

• Circle back to the beginning

• Call to action

• Efektivní čtení není jen o tom dokázat text přečíst co 
možná nejrychleji, je důležité si z něj odnést 
důležité informace, které budete schopni aktivně 
použít a právě v tom vám mohou pomoci metody 
efektivního čtení.

Nezapomínejte také na to, že pro efektivní čtení je 
vždy dobré být v ideálních podmínkách, kdy vás nic 
nebude od čtení rušit a budete se tak moci soustředit 
pouze na práci s textem.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Conclusion

Engage the viewer:

• Circle back to the beginning

• Call to action

• Tvorbou myšlenkových map si utříbíte své 
myšlenky, uděláte si ve věcech pořádek a přehled, 
budete pracovat efektivněji.

Určitě si zkuste mapu sami doma vytvořit. Pokud se 
vám nechce hledat papír a tužku, můžete sáhnout po 
online nástrojích, kterých je opravdu spousta. Já 
používám Mindmeister, ale můžete zkusit i iMindMap
nebo Coggle.

• Shrňme to! Na začátku si promyslete čas a 
dodržujte stanovené limity. Nezapomeňte si 
zaznamenávat přehledně všechny své nápady. A 
jakmile psát začněte, prostě piště.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Conclusion

Engage the viewer:

• Circle back to the beginning

• Call to action

• Než si osvojíte všechna pravidla, raději se vyhněte 
experimentování. Pamatujte při typografické 
úpravě na své čtenáře – bude pro ně text čitelný? 
budou rozumět struktuře? nenarazí na formální 
chyby, které jim pokazí zážitek z četby?

• Infografiku může dnes díky online nástrojům 
vytvořit téměř každý. Důležité je ale v zápalu 
tvoření pěkné grafiky nezapomínat na to, co chceme 
lidem sdělit. Vše musí být přehledné a snadno 
pochopitelné. To ovšem neznamená, že byste se 
museli držet nějakých striktních pravidel. Fantazií se 
meze nekladou a originalita se zde cení. Důležité je 
zkrátka umět předat svůj“příběh”.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Production notes

• Be as specific as possible –
who/what is doing what when at 
each moment?

• Storyboard

• Opět nějaká pěkná animovaná infografika v kombinaci 
se záběry na mluvící osobu

• Při zmínění nástrojů zobrazit loga několika dostupných; v tu 
chvíli rozmazané pozadí a ikonky v popředí.

• Písmo
3 fonty (ukázat rozdílné fotny – Helvetica, Times New 
Roman, Osvald) sans vs. serif (obrátek, ukazuje patky a 
nepatky)

• Záběr na nějakou myšlenkovou mapu a k tomu obrázek 
neuronu - porovnání, poukázání na podobnost.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Production notes

• Be as specific as possible –
who/what is doing what when at 
each moment?

• Storyboard

• Záběr na osobu, která to bude vykládat. Jakmile by 
řekla název nástroje a ukázala rukou, vedle ní by se 
objevil název/ikona daného nástroje.

• Záběr na osobu, která to vykládá. (Z její hlavy by 
možná mohla vést myšlenková mapa o ní - něco jako 
její životopis nebo to, na co zrovna myslí...)

• záběry na mluvícího speakera.

• Opět především záběry na osobu, která bude na videu.



Practice

Introduction

Engage the viewer:

• Ask a question

• Describe the situation

• Make a sketch

• Use humour

Production notes

• Be as specific as possible –
who/what is doing what when at 
each moment?

• Storyboard

• <šustění papíru>
<ticho>

• Záběr na bílou plochu, na kterou fixy kreslím mapu a 
u toho vysvětluji, oč jde.

• Záběry na osobu před bílým plátnem/tabulí. Při 
výkladu bude osoba kreslit/psát na bílý podklad…


