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Pozvánka na konferenci 

Workflow pro video e-learning a kooperaci na vysokých školách 
 
       Rádi bychom vás pozvali na konferenci, která má účastníky seznámit s novými trendy v oblasti 
video e-learningu na vysokých školách a v institucích. Hlavní témata budou: Automatizované pořízení 
video záznamu přednášek, streaming, zpracování, archivace, distribuce videí a management školního 
videoportálu, včetně možné integrace do informačního systému školy. Prezentován bude také unikátní 
systém CESNET MVTP určený pro realtime hudební i artové interaktivní performance přes internet a 
produkční kolaborativní systém Edithare pro archivaci a teamovou video produkci. Konference je 
určena pro technické pracovníky AV a IT oddělení, vysokoškolské pedagogy, asistenty ateliérů a 
systémové integrátory. Všechny prezentované systémy budou na místě k vidění, budou také přítomní 
specialisté a zástupci výrobců pro osobní konzultace. Prezentace proběhnou v českém a anglickém 
jazyce. 
  
Datum: čtvrtek 24.11. 2022 (od 8:30 do 15:00 hod) 
Místo: Ballingův sál, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 
  
Program akce 
 
8:30 – 9:00  registrace účastníků, ranní občerstvení ☺ 
  
9:00 – 10:00 Systémy pro automatické pořízení video záznamů z výuky (učebny, přednáškové sály) 
PTZ kamery s autotrackingem + záznamové systémy Arec Mediastation a Newtek CaptureCast. 
Mobilní systémy pro záznam a online streaming z akcí a workshopů (JVC Pro reportážní kamera se 
streamingem, mobilní studio Newtek Tricaster mini + PTZ kamery)  
Prezentující: Petr Krkavec – DISK Systems, Zoltán Matula - Newtek 
  
10:00 – 11:00 Školní video portál Kaltura pro  online streaming, veřejnou a kontrolovanou distribuci 
e-learnigových videí. Jeho provozování a management. Integrace se systémem Moodle. 
Prezentující: Felix Ludwig, Paul Vickers - Kaltura 
 
10:30 – 11:00 Coffe break 
 
11:00 – 12:00 Zkušenosti z implementace a provozování školního video portálu Kaltura na 
zahraničních univerzitách. Komentované interview s reálnými uživateli a provozovateli portálů. 
Moderátoři: Michal Krsek – CESNET, Felix Ludwig – Kaltura 
 
12:00 – 12:30 Speciální ultralow latency video systém CESNET MVTP Audio pro živou interakci a 
kooperaci mezi uměleckými školami. Hudební a artové interaktivní performance.    
Prezentující: Sven Ubik – CESNET, Petr Krkavec – DISK Systems 
 
12:30 – 13:30 Oběd 
 
13:30 – 14:30 Produkční systém pro kolaborativní zpracování hrubých video materiálů, katalogizaci a 
archivaci videa, audia a fotografií – Editshare produkční systém 
Prezentující: Christian Plitt – Editshare, Dušan Bajtoš – DISK Systems 

14:30 – 15:00 Diskuze - závěr 

  
Z důvodů limitované kapacity sálu a zajištění občerstvení během akce prosíme o registraci účastníků. 

Registrace na akci: email: recepcepraha@disk.cz  tel: 774 425 306 
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