
Přepis řečníka do notepadu (poznámkový blok), dle příslušného časování, kdy
výsledkem musí být soubor odpovídající tomuto vzoru ve formátu .srt.

POKYNY K AKTIVITĚ
TVORBA ČESKÝCH TITULKŮ PRO VIDEOLEARNING VŠEM

Jednotlivé kapitoly by pak měly mít samostatné soubory pro lepší orientaci.

Pro zpracování titulků doporučujeme program Subtitle Edit:

Vyhotovené titulky je nutné zaslat nejpozději do 1.1. (při zadání v říjnu)
/ 1.6. (při zadání v březnu).

Bodové ohodnocení bude stanoveno na základě celkového objemu daného
videolearningu v rozsahu 5–10 bodů. V případě opakovaného přepracování
titulků bude bodové ohodnocení sníženo a určováno individuálně.

Lhůta pro vypracování daných titulků je vždy specifikována spolu se zadáním
v příslušné zprávě, kdy rozsah je vždy 60–90 dnů.

V případě nesplnění zadané aktivity Administrativní komise VŠEM udělí
administrativní body, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Administrativní bodový
systém.

https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/mimoskolni_aktivity/Titulky_vzor.txt
https://www.vsem.cz/vnitrni-predpisy-vsem.html


V případě, že pro daný Videolearning již existují české titulky, budou Vám zaslány
spolu se zadáním této aktivity. Pokud jste se přihlásil/a jak na tvorbu, tak na
překlad, bude nutné české titulky nejdříve vytvořit (viz pokyny pro tvorbu
českých titulků).

POKYNY K AKTIVITĚ
PŘEKLAD TITULKŮ PRO VIDEOLEARNING VŠEM (ENG, RUS)

Vždy pracujte nejenom s českými titulky, ale i se samotným videolearningem.
Přímo ve videolearningu k daném upředmětu si můžete stáhnout audio soubory
k jednotlivým kapitolám, příp. podkapitolám (formát .mp3).

Pro úpravu titulků doporučujeme stažení programu Subtitle Edit, kde si můžete
otevřít jak české titulky, tak vybranou audio kapitolu/podkapitolu.

Lhůta pro vypracování daných titulků je vždy specifikována spolu se zadáním
v příslušné zprávě, kdy rozsah je vždy 60–90 dnů.

Bodové ohodnocení bude stanoveno na základě celkového objemu daného
videolearningu v rozsahu 5–10 bodů. V případě opakovaného přepracování
titulků bude bodové ohodnocení sníženo a určováno individuálně.

V případě nesplnění zadané aktivity Administrativní komise VŠEM udělí
administrativní body, viz Vnitřní předpisy VŠEM/Administrativní bodový
systém.

Vyhotovené titulky je nutné zaslat nejpozději do 1.1. (při zadání v říjnu) / 1.6.
(při zadání v březnu).

https://www.vsem.cz/vnitrni-predpisy-vsem.html
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