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TVORBA VÝUKOVÝCH VIDEO TUTORIÁLŮ

Abstrakt
Výukové video tutoriály jsou v současné době moderními výukovými prostředky. Používají se zejména jako návod při práci s různými softwarovými aplikacemi. Tutoriály mohou 
být vytvářeny ve vysokém rozlišení, obsahovat mluvený komentář a také titulky. Tvorba takového video tutoriálu však není jednoduchá. Studenti na katedře informačních                                 
a komunikačních technologií se učí takové video tutoriály vytvářet. Základem tvorby tutoriálu je scénář. Dalším krokem je kvalitní snímání obrazovky, záznamu zvuku a tvorba 
titulků. K tutoriálu je možné přiřadit několik různých zvukových stop a titulků v různých jazycích. Takový video tutoriál pak mohou používat zahraniční studenti nebo sluchově 
postižení studenti. Tutoriál je pak exportován do moderního formátu, který zaručuje vysokou kvalitu obrazu a je možné jej přehrát ve většině zařízení pro přehrávání videa.

Úvod
Moderní informační technologie se ve vzdělávání uplatňují stále větší měrou.                   
Atraktivní formou vzdělávání v oblasti ICT je využití výukových video tutoriálů. Takový 
video tutoriál například naučí efektivně pracovat se softwarovou aplikací nebo                    
výukovým programem. Kvalitně zpracovaný tutoriál, který je doplněn o zvukový 
komentář, případně titulky, je nejefektivnějším e-learningovým výukovým 
prostředkem v oblasti výuky práce se softwarovými aplikacemi. S rozvojem výpočetní 
techniky a také spotřební elektroniky je možné vytvářet výukové video tutoriály                    
ve vysokém rozlišení, se zvukovým komentářem a titulcích v různých jazycích. Takto 
vytvořený video tutoriál lze následně přehrávat v počítači, na moderním televizoru 
prostřednictvím USB portu anebo přímo z internetu ve všech možných zařízeních, 
jakou jsou počítače, netbooky, tablety, mobily nebo chytré televizory.

Závěr
Výukové tutoriály jsou oblíbenou formou pro naučení práce se softwarovými aplikacemi. Internet je zahlcen velkým množstvím video tutoriálů na všechny možné aplikace. 
Bohužel většina těchto tutoriálů je značně nekvalitních a vytvářených nejen v amatérských podmínkách, ale také tvůrci, kteří nedbají jak na kvalitní tak na technickou,                                        
či obsahovou stránku. Studenti katedry informačních a komunikačních technologií se v rámci svého studia učí vytvářet kvalitní video tutoriály. Ty pak často vytváří v rámci své 
bakalářské nebo diplomové práce. Během studia se seznámí s celou řadou technických a softwarových prostředků a naučí se je efektivně využívat a aplikovat při tvorbě.
V konečné fázi pak vznikají vysoce kvalitní ozvučené video tutoriály, které následně slouží ve výuce jak na katedře, tak i na základních a středních školách, kde je studenti aplikují.
Pro zahraniční studenty mohou být jednoduchým způsobem vytvořené video tutoriály doplněny o cizojazyčný zvukový komentář nebo cizojazyčné titulky. Vytvořené titulky také 
mohou sloužit sluchově postiženým studentům, kteří mají zájem se učit pracovat s různými softwarovými aplikacemi formou video tutoriálů.

1 Tvorba scénáře
Prvním krokem před vytvářením video tutoriálu je tvorba scénáře. Existuje několik 
možností, jak tutoriál vytvářet a k tomuto se také váže podoba scénáře. Scénář může 
být jen heslovitý, kde jsou popsány v odrážkách činnosti, které se budou zaznamenávat 
do videa. Jedná se o stručnou osnovu, která tvůrci poskytuje záchytné body, aby 
nedošlo k odklonění se od tématu tutoriálu.
Další možností je vytvořit scénář, který bude obsahovat kompletní zvukový komentář. 
Takový komentář se pak zpravidla namlouvá zvlášť čtením textu. Výhodou je, že není 
nutné při namlouvání komentáře vidět video, časování jednotlivých vět se nastaví                   
při střihu. Výhodou takového scénáře je snadná tvorba titulků i jednoduché namluvení 
komentáře v jiném jazyce. 

5 Tvorba titulků
Vytvořený video tutoriál je vhodné doplnit o titulky, a to v libovolných jazycích, které 
bude možné při přehrávání kdykoliv vypnout. Takový video tutoriál pak můžou sledovat 
například zahraniční studenti nebo studenti s vadami sluchu, kterým titulky nahradí                   
zvukový komentář.
Protože byl mluvený komentář namlouván dle vytvořeného scénáře, lze tento scénář 
použít a jednotlivé věty vložit do speciální aplikace pro tvorbu titulků. K titulkům se 
pouze přiřadí časování. Pro tvorbu titulků je možné použít freewarovou aplikaci Subtitle 
workshop. 
Stejným způsobem lze vytvořit titulky v cizím jazyce, např. v angličtině, případně                     
i v dalších jazycích. Všechny sady titulků pak budou zapouzdřeny spolu s videem                    
a audiem do jednoho souboru.

2 Záznam videa
Před vlastním videozáznamem je nutné zvolit rozlišení video tutoriálu nebo rozlišení 
snímané oblasti. Pokud by byl přehráván pouze na počítači, videopřehrávač zvládne 
bez problémů libovolné rozlišení. Protože má být tutoriál primárně určen pro 
umístění na internet nebo přehrávání v různých zařízeních (tablety, mobilní telefony, 
televize), je nutné se držet používaných standardů v oblasti digitálního videa.
V současné době se ustálily standardy ve vysokém rozlišení na HD (1280x720) a fullHD 
(1920x1080). Většina počítačových monitorů v této době používá právě fullHD 
rozlišení.
Na internetu je ke stažení celá řada aplikací, které slouží pro snímání obrazovky. Jedná 
se o komerční i freewarové produkty. Mezi nejznámější freewarové aplikace patří 
CamStudio s výbornou funkční výbavou. Z komerčních aplikací patří ke špičce aplikace 
Camtasia Studio, která obsahuje i vlastní video střižnu, vlastní kodeky pro zachytávání 
videa a propracované pracovní prostředí s intuitivním ovládáním.

Z hlediska obsahové stránky záznamu zvuku je samozřejmý 
srozumitelný projev. Je vhodné používání krátkých vět, 
protože dlouhá souvětí mohou být nesrozumitelná. 
Důležitým prvkem je intonace hlasu. Příliš monotónní hlas 
může nudit, naopak přehnaná intonace odvádí pozornost 
od dění na obrazovce. 
Zvukový komentář lze namluvit v různých jazycích a uložit 
zvlášť jako soubory mp3. Následně budou všechny audio 
stopy v různých jazycích zapouzdřeny s videem a titulky                
do jednoho souboru.

3 Záznam zvuku
Pokud je použit u kvalitního video tutoriálu nekvalitní zvukový komentář, degraduje                 
se tak celý video tutoriál. Nicméně bývá často záznam zvuku podceňován a jeho špatná 
kvalita v tutoriálu je velmi častá.
Z hlediska technické stránky záznamu zvuku je základem kvalitní mikrofon. Levné               
mikrofony případně integrované mikrofony v noteboocích nejsou pro kvalitní záznam 
zvuku stavěny. Aby se předešlo zvýrazňování silných slabik „p“, „b“ a sykavek „z“, „s“,              
je nutné použití POP filtru.

4 Střih a export
Nasnímané video je nutné sestříhat a doplnit o titulky, přechody a zvukový komentář. 
Pokud je použita aplikaci Camtasia Studio, je možné kompletně sestříhat video               
ve střižně, kterou tato aplikace obsahuje. V případě použití aplikace CamStudio                      
je nutné použít jinou stříhací aplikaci. Při střihu videa jsou prováděny tyto operace:
- střih pokažených scén, 
- vložení titulků na začátek a konec video tutoriálu,
- vložení zvukových komentářů (pokud se zvuk nahrával zvlášť),
- vložení přechodů videa (zpravidla se používá jen prolnutí do černé obrazovky).

6 Zapouzdření
Protože vytvořený video tutoriál může obsahovat mimo videa také celou řadu audio 
stop a titulků pro příslušné cizojazyčné verze, je vhodné všechny soubory zapouzdřit 
do jednoho souboru. Video přehrávač pak spustí zároveň s videem první audio stopu  
a první titulky. Během přehrávání je možné libovolně přepínat audio stopy i titulky.
Pro zapouzdření je vhodné použít moderní kontejner Matroška. Výsledný soubor pak 
bude mít příponu MKV. Po střihu videa je proveden export. Při videu ve vysokém rozlišení HD nebo fullHD se 

běžně používá kodek H.264.
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