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Video „frčí“: 

75
% pracovníků raději shlédne 

video než aby si přečetli 

dokument nebo e-mail

(Videonitch, 2018) 

● videu zaměstnanci dávají přednost před textem/obrázky (průzkum Forrester

Research, průzkum Forbes Insight) 

74
% lékárníků se nejraději 

seznamuje s produkty 

prostřednictvím video 

přednášek (průzkum 

EDUCOMM 2016-2017)

● video zlepšuje zapamatování informací

% více informací si účastníci zapamatují ze školení, které je 

doplněné videem (WR Hambrecht)
25 - 60



Video „frčí“: 

92 % z 1 800 respondentů z různě velkých firem považuje video za efektivní 

komunikační nástroj pro firemní komunikaci (Wainhouse |Research (WR) 

2017)

● podle samotných uživatelů je video efektivní komunikační nástroj

66
● společnosti plánují v příštích letech investovat do video vzdělávání více prostředků

% respondentů uvádí, že budou 

investovat více prostředků do 

videa (Digital Learning Realities, 

Fosway Group 2019)

Ostatní oblasti růstu: 

60% uživateli tvořený obsah

59% microlearning

59% mobilní technologie

57% blended learning



Video „frčí“: 

● video e-learning může snížit náklady na klasická prezenční školení

40 % prostředků na 

školení tvoří náklady 

na ubytování a 

dopravu (IBM)

40 - 78 % prostředků na školení ušetřila 

společnost Caterpillar díky 

zavedení e-learningu

(Caterpillar)



Typy vzdělávacího obsahu vhodné pro video: 

1. Tutoriály, demonstrace

2. „Emoční“ videa 



Principy pro tvorbu edukačních videí: 

1. Jak dlouhé má být?

2. Jak se k němu uživatel dostane?

3. Co k tomu potřebuji?

4. Jak poznám, že je dobré?



Jak dlouhé má být? 

● pro video umístěné veřejně on-line: 2-5 minut, sledovanost klesá po prvních 2 

minutách a poté dále po 5-6 minutách

● Wistia (574 710 videí, 1,3 miliardy shlédnutí)



Délka videa – edukační videa: 

Samant Saurabh, Sanjana Gautam: Modelling and statistical analysis of YouTube's educational videos: A channel 

Owner's perspective (Computers & Education, Volume 128, January 2019, p.145-158)



Délka videa – edukační videa: 

Guo PJ, Kim J, and Robin R (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. ACM Conference on 

Learning at Scale (L@S 2014); found at http://groups.csail.mit.edu/uid/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf.

http://groups.csail.mit.edu/uid/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf


Délka videa - segmentace: 

Délka videa se odvíjí od vzdělávacího 

cíle a od obsahu – ale je potřeba obsah 

rozdělit na kratší úseky. 

● segmentace zvyšuje zapojení uživatelů při procesu učení (Guo et al., 2014; Zhang et 

al., 2005) a zvyšuje jeho efektivitu (Ibrahim 2012; Zhang et al., 2006)



Délka videa - segmentace: 



Délka videa - segmentace: 



Jak se k němu uživatel dostane? 

„Just in time“

= mám video k dispozici v té chvíli, kdy 

ho potřebuji 



Just in time – QR kódy 



Vyhledávání uvnitř videa 



Co k tomu potřebuji?

„Nemusí to být žádný 
holywoodský trhák, stačí, 
když bude užitečné, relevantní 
a půjde snadno najít.“

= minimální dostatečná 

kvalita  

Matt Guyan, senior 

instructional designer



Minimální dostatečná kvalita: 

rychlost a náklady

produkční kvalita

Mobilní telefon

Snímání obrazovky

Mobilní telefon

Video kamera

Snímání obrazovky

Externí mikrofon

Stříhací software

Trojnožka

Externí studio

Osvětlovací technika

Odhlučnění

…

Externí studio TV kvalita

INTERNÍ EDUKACE

EXTERNÍ EDUKACE



Minimální dostatečná kvalita - nástroje: 

ShareX



Měření efektivity – udržení publika: 



Měření efektivity - heatmaps: 



Zajímavé trendy: 

1. Interaktivní videa

2. 360° videa



Zajímavé trendy – interaktivní videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1KuDETLqVw

30 Practical examples of interactive video (Interactive Video channel)

https://www.youtube.com/watch?v=O1KuDETLqVw


Zajímavé trendy – 360° videa: 

https://www.linkedin.com/pulse/360-videa-ve-
vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-petr-dvo%C5%99%C3%A1k/

360° videa ve vzdělávání (Petr Dvořák)

https://www.linkedin.com/pulse/360-videa-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-petr-dvo%C5%99%C3%A1k/
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