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Abstrakt: Jak vytvářet studijní materiály s využitím interaktivní tabule, natáčení videí, jejich 
stříh a ozvučení v programu Camtasia Studio. Pro studenty kombinovaného studia FMMI a 
HGF matematiky I vytváříme studijní materiály - teoretické listy, pracovní listy s řešenými 
příklady a pracovní listy s neřešenými příklady. Součástí těchto materiálů je také natočení 
videí s teorií a řešenými příklady, tyto materiály budou umístěny na webových stránkách 
katedry matematiky a deskriptivní geometrie. Studenti tím získají další podporu ke studiu. 
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Creating learning materials in math I use with interactive whiteboards 

 

Abstract: How to create learning materials using interactive whiteboards, video filming, the 
editing and sound in the program Camtasia Studio. For students combined study FMME and 
HGF Mathematics I create study materials - theoretical sheets, worksheets with solved 
examples and worksheets with unsolved examples. The following materials are also filmed 
videos with theory and solved examples, these materials will be posted on the website of the 
Department of Mathematics and Descriptive Geometry. Students thus gain further support for 
the study. 
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1 Kdo to vlastně všechno chce? 
Natočení videí iniciovali studenti, kteří měli již v minulosti možnost používat Řešené 

úlohy ke svému studiu. Tyto materiály jsme vytvořili v letech 2006- 2008 za podpory 
projektu Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu 
studia CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016. Během let se na nás obrátila řada studentů, zda bychom 
nevyrobili další videa. Podařilo se nám získat grant z Fondu rozvoje vysokých škol. Videa 
tedy vznikají za podpory projektu FRVŠ 1103/2013 Vytvoření e-learningových kurzu 
s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách 
VŠB-TU Ostrava. V rámci projektu budou pro studenty vytvořeny pracovní listy s teoretickou 
částí výuky, řešenými a neřešenými úlohami. Významnou podporou budou natočená videa jak 
teorie, tak řešenými příklady. Při tvorbě videí se využívá interaktivní tabule Interwrite, tu 
máme prozatím k dispozici díky AVC VŠB - TU Ostrava. Materiály jsou nahrávány a 
stříhány pomocí programu Camtasia Studio 8. Dále se materiály ozvučí. Studenti Fakulty 
materiálového inženýrství, Hornicko – geologické fakulty a Stavební fakulty je budou 
používat jako součást výuky předmětů Matematika I a II. 

2 Jak takové video vzniká? 
1. Scénář - rozvrhneme si, co chceme natočit, jak bude na sebe látka navazovat, jaké pomůcky 
budeme potřebovat. 

2. Nastavení - kalibrace tabule, připravení pomůcek – interaktivní tabule, notebook. 

3. Natočení příkladu nebo teorie – obvykle natáčíme video v jednom kuse, překlepy, mazání a 
vracení se vystříháme později – Interwrite, Camtasia Studio 8. 

4. Střih - video si několikrát pustíme, uděláme si poznámky, co budeme stříhat, které části 
například zrychlovat, apod. 

5. Ozvučení - napíšeme si komentář a nahrajeme k hotovému filmu. 

3 Výhody natáčení v Camtasia Studio 
Interaktivní tabule sama nabízí možnost nahrávání. Nelze si však zvolit kvalitu 

nahrávaného videa ani průběžně pohybovat nahrávanou plochou. Toto Camtasia Studio 
umožňuje. Střih videa je velmi jednoduchý, stejně tak dodatečné ozvučení. V minulosti se 
natáčení videa se zvukem neosvědčilo.  

Hotové video můžeme rovnou sdílet na youtube.com. V nabídce je také řada formátů 
(MP4-flash, WMV, MOV, AVI, MP4 – ipod, iphone), které lze přehrávat jak ve stolním 
počítači, tak na tabletu. To je dnes asi pro studenty nejdůležitější. Internet 3G nebo wifi je 
všude kolem nás a pustit si video v telefonu není žádný problém. 
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4 Ukázky 

 
Obr.  1: Úvodní stránka začátku nahrávání 

 

 
Obr.  2: Volba rozlišení videa 
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Obr. 3: Střih natočeného videa 

 

 
Obr. 4: Výsledný export 
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Obr.  5: Volba formátu videa 

 

 
Obr.  6: Natáčení teoretické části 
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Obr.  7: Natáčení řešeného příkladu 

 

5 Závěr 
Do konce roku 2013 plánujeme tedy natočit a zveřejnit videa s teorií a řešenými příklady. 

Hlavní přínos těchto videí spatřuji v rozšíření studijních materiálů pro studenty 
kombinovaného studia.  
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