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Videonávody jako efektivní vzdělávací materiál 
Digitální gramotnost pro základní a střední vzdělávání. 

Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D. 

 

Vzdělávání žáků za pomoci videonávodů 

je v době, kdy žáci mají jednoduchý a 

rychlý přístup k internetu, velmi efektivní 

metoda. Je zcela zřejmé, že nemůže 

nahradit učitelův výklad, práci ve třídě 

ani kooperaci se spolužáky. Může však 

být velmi efektivním pomocníkem při 

domácí přípravě, zvláště pak při přípravě 

žáků, kteří buď témata ve škole 

zameškali, nebo je z nějakého důvodu 

nepochopili. Zvláště je pak vhodné pro 

žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Videonávodů na různá témata se v 

poslední době dají na portálu youtube najít tisíce. Nabízí se tedy otázka, proč nové návody 

tvořit a jaká mohou být pozitiva pro samotné žáky či pro pedagogy. 

Hlavním pozitivem může být snazší pochopení od známého hlasu, od známé osoby. To, co 

ve videonávodu bude obsaženo, žáci již ve škole slyšeli, jsou zvyklí na učitelovy slovní 

obraty a též je šance, že téma lépe pochopí.  

Dalším pozitivem je informace pro rodiče, jakým způsobem témata učitel vysvětluje. 

Předejde se tak klasickým rodičovským obavám, “já nevím, z čeho se má mé dítě učit a co 

se má učit ...” 

Tématem dílny bude ukázka různých typů videonávodů s praktickým příkladem, jak se 

videonávod tvoří. Společně budeme vymýšlet efektivní postup při tvorbě zvoleného návodu. 

(Téma bude vybráno účastníky dle jejich preferencí.) Dle zájmu bude možné projít od 

samotného natáčení, přes základní grafickou úpravu ve střihovém programu, po publikaci na 

portálu youtube.com a nastavení sdílení. 

 

Vazba na RVP:  

Přímá vazba na RVP není, neboť se primárně jedná o dílnu rozšiřující kompetence učitelů. 

Ti poté v rámci své budoucí tvorby budou ovlivňovat vzdělávání žáků.  

Určeno učitelům základních a středních škol. 

 

Časová dotace:  

● 2 - 3 hodiny pro učitele - Motivace, výklad a praktická ukázka. 

 

Pomůcky z fondů IKAP: 

● Nebudou požadovány. 
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Vybavení učeben: 

● Datový projektor v učebně vyhrazené pro seminář pro učitele, optimálně WiFi 

připojení k internetu (školní správce sítě sdělí údaje pro připojení), volitelně 

prezentační počítač.  

● Přítomní učitelé vlastní počítač (pakliže si budou chtít aktivně video vyzkoušet 

editovat.), kameru, fotoaparát, mobil, dle vlastního zájmu. 

Lektor disponuje vlastním počítačem, fotoaparátem, stativem a mobilem. 

Prezentované materiály má lektor na přenosném médiu (USB flash disk), v cloudu. 

● V ideálním případě interaktivní tabule - jedna z metod jak tvořit videonávod. 

 

Termíny: 

● Například pondělí, nebo středa odpoledne - seminář pro učitele mimo přímou 

vyučovací povinnost.  

 

 

 

Informace organizačního charakteru pro vnitřní potřebu projektu: 

Garant/lektor akce: Ing. Bc. Václav Nádvorník, Ph.D. tel 777 557 939 


