POKYNY PRO AUTORY VIDEÍ NA VIDEOKÁNÁLU MOS
Vážení a milí autoři,
respektujeme autorství a originalitu každého z vašich videií, přesto jsme pro vás sepsali několik
doporučení, která vám mohou pomoci při editaci vašich nahrávek. Rádi bychom dali videím
jednotnou podobu, která bude přívětivější k návštěvníkům videokanálu a jak doufáme videokanál se
tak stane ještě oblíbenějším a navštěvovanějším.

Jak má vypadat struktura videa?

1. ČÁST: Úvodní snímek a jak má vypadat?
Čáp bílý
Ciconia ciconia
White Stork

 Černé pozadí
 Bílé bezpatkové písmo
Jaké informace má obsahovat?
 Český název druhu
 Odborný (latinský) název druhu
 Anglický název druhu
2. ČÁST: Fotografie druhu
 Přes celé plátno

3. ČÁST: Informační snímek a jak má vypadat?
Olomouc,
Czech Republic
17.5.2018

 Černé pozadí
 Bílé bezpatkové písmo
Jaké informace má obsahovat?
 Lokalitu a zemi, kde jste video pořídili (anglicky)
 Datum, kdy bylo video natočeno

4. ČÁST: Video
 Nemusíte nijak upravovat, podoba je zcela na vás

5. ČÁST: Závěrečný snímek a jak má vypadat?
Video:
Jan Novák

 Černé pozadí
 Bílé bezpatkové písmo

Střih:
Jan Novák

Jaké informace má obsahovat?
Moravský ornitologický spolek
www. mos-cso.cz







Jméno autora videa
Jméno editora videa
Logo Moravského ornitologického spolku s názvem
Odkaz na webové stránky MOS

Čemu se vyhnout?
 Nepoužívat příliš pestré pozadí pro text.
 Barva textu by měla být kontrastní k pozadí, aby byl text dobře čitelný, ale snažíme se
vyvarovat křiklavých barev.
 Font textu volíme raději jednoduchý, ideálně bezpatkový, tak aby byl text dobře čitelný (např.
Arial, Calibri)
 Text by se měl objevit najednou, není třeba používat jakékoli animace (např. mozaiky, apod.)
 Přechod na fotografii i video by se měl objevit najednou, bez jakýchkoli animací.

Stále si nevíte rady?
Pro inspiraci můžete shlédnout příklad ukázkového videa z naší dílny:
Labuť malá:
https://www.youtube.com/watch?v=K0yBXdgSPOY

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na mnoho zajímavých videí!
Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nám napsat na: info@mos-cso.cz

