
Výzkumné zaměření a poslání
Naším primárním posláním je zajišťování výuky 
rozhlasové a televizní specializace oboru žurnalistika 
na FSV UK. RTL je ale zároveň plně vybaveným studiem, 
které nabízí služby v oblasti audiovize, zejména pak:

•	 natáčení, produkci a postprodukce audiovizuálních 
pořadů, reportáží, záznamy přednášek a významných 
událostí;

•	 vícekamerové i jednokamerové přímé přenosy 
po internetu (streaming).

Co umíme
•	 know-how v oblasti práce se serverem YouTube
•	 know-how v oblasti audiovize a výroby filmových děl
•	 dlouholetá praktická zkušenost s přenosem obrazu 

a zvuku po internetu
•	 technické řešení a zajištění vícekamerových záznamů 

a přenosů
•	 školení v oblasti rétoriky, komunikace, prezentace 

a dalších soft skills
•	 komplexní školení vystupování v médiích 

a na konferencích, včetně poskytnutí prostor 
a potřebného vybavení

•	 školení práce s prezentační technikou – jak pro 
prezentující, tak pro technickou obsluhu

Co nabízíme
•	 analýza, optimalizace a správa YouTube kanálů
•	 natáčení, produkce a postprodukce audiovizuálních 

pořadů, reportáží, záznamy přednášek a významných 
událostí

•	 vícekamerové i jednokamerové přímé přenosy 
po internetu (streaming)

Školení v následujících oblastech:

•	 mediální školení
•	 práce s AV technikou
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•	 správa YouTube kanálů
•	 komunikační a prezentační dovednosti
•	 práce s prezentační technikou
•	 vystupování v médiích a na konferencích

pro koho Je nabídka určena
Uvítáme spolupráci s komerčními, vládními i neziskovými 
organizacemi či vysokými školami. Rádi pomůžeme 
či poradíme s AV prezentací, navrhneme strategii pro 
komunikaci pomocí YouTube, zajistíme výrobu obsahu, 
či proškolíme zájemce v oblasti soft skills.

řešené proJekty
•	 oficiální YouTube kanál Univerzity Karlovy 

(ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů UK)

•	 zajištění internetových přenosů pro Rektorát UK 
a IKSŽ (například Rozpravy o českých médiích)

•	 interní streaming pro ČEZ, a. s.
•	 výroba portrétů významných osobností UK 

 – Věda na UK
•	 záznamy přednášek MFF, GAMA…
•	 mediální školení (různé firmy)
•	 školení mediálních dovedností – Univerzita Pardubice, 

Mafra, TU v Liberci…

neJVětší dosažené úspěChy
•	 za 6 měsíců zdvojnásobení počtu zhlédnutí 

na YouTube kanálu UK
•	 naše internetové přenosy byly sdíleny na serverech 

Mediáři.cz, ČT 24 a ČRo
•	 dlouhodobá spolupráce s ČTK


