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Zpráva o novinkách v činnosti audiovizuálního centra
Audiovizuální centrum MENDELU se v posledních letech snaží o modernizaci a rozšiřování
svých služeb. V této krátké zprávě bychom rádi shrnuli naši činnost a služby, jež můžeme
fakultám, rektorátu a dalším organizačním složkám univerzity nabídnout.

Fotobanka MENDELU
V roce 2015 jsme ve spolupráci s ÚIT spustili nový systém ukládání fotografií a videí pro
celou univerzitu. V současnosti je fotobanka nasazena do ostrého provozu a ladí se detaily
ohledně přístupů pro veřejnost, zaměstnance a jednotlivé ústavy. Současně s tím byla
vytvořena i pravidla, dle kterých je možné fotografie vkládat. Každá z fotografií či videí musí
být v požadované kvalitě a musí splňovat zařazení do složek. Fotobanka je k dispozici na
webových stránkách http://foto.mendelu.cz
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Virtuální prohlídky a panoramatické fotografie
AVC disponuje vybavením (hardware i software) pro tvorbu virtuálních prohlídek a
panoramatických snímků. Jsme schopni vytvořit fotografie ve velmi vysokém rozlišení a
poskytnout fakultám pro jejich prezentaci. Příkladem může být Zahradnická fakulta. Virtuální
prohlídka je dostupná na webu http://zf.mendelu.cz/25633-virtualni-prohlidka. V současnosti
začínáme s tvorbou virtuální prohlídky budovy
Q.
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Fotografování a videozáznamy VIP osobností
Zaznamenáváme přednášky VIP osobností na naší univerzitě. Mezi nejzajímavější osobnosti
patří například pan prezident Miloš Zeman, ministr financí Andrej Babiš či ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Již třetím rokem jsme partnerem zájmového spolku při PEF MENDELU Lidé z praxe
(http://www.lidezpraxe.cz/). Tento spolek připravuje každý semestr přednášky se zajímavými
VIP osobnostmi, jako jsou Radim Jančura (Student Agency), Stanislav Bernard (pivovar
Bernard), Tomáš Halík, Petr Šimůnek (Forbes) a mnoho dalších. AVC zajišťuje audiovizuální
dokumentaci ze všech přednášek. Přednášky jsou dostupné na YouTube kanálu
http://www.lidezpraxe.cz/video. V roce 2015 jsme pořídili nové kamerové vybavení, které
zvýší kvalitu videozáznamu z akcí. Lidé z praxe připravují další přednášky na zimní semestr
2015/2016 a AVC bude opět přitom.

Mezinárodní konference
Zajišťujeme dokumentaci většiny mezinárodních konferencí pořádaných na půdě univerzity.
Mezi nejvýznamnější patří ICOLLE, ESNA, MENDELnet, PEFnet, Coppice Forests,
Plagiarism across Europe and Beyond, Firma a konkurenční prostředí a mnoho dalších.

Natáčení propagačních spotů
Kromě dokumentace života na univerzitě vytváříme také různé propagační spoty. V roce
2015 jsme vytvořili např. spot pro Fulbrightova stipendia, spot pro kandidáty na krále a miss
Majáles nebo spot na akci Mendel Cup, jež pořádali studenti Provozně ekonomické fakulty.
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V současnosti máme rozpracovaný další propagační náborový spot pro Ústav zemědělské,
potravinářské a environmentální techniky.

Spolupořádání akcí na univerzitě
Kromě zkvalitňování našich služeb se také podílíme na pořádání různých akcí. V roce 2015
jsme zajišťovali technikou a propagační podporu akci Zelená pomáhá. Jednalo se o velmi
zdařilou akci a doufáme, že se stane akcí tradiční.

Rekonstrukce auly
Audiovizuální centrum se velkou měrou podílí na rekonstrukci Auly MENDELU, kde má ve
správě audiovizuální techniku. Od začátku roku 2015 úzce spolupracujeme na přípravách
rekonstrukce a jako garanti za AV techniku jsme připomínkovali a schvalovali její pořízení.
Rekonstrukce auly by měla být hotová na začátku příštího roku. Nové technologie povedou
ke skokovému zvýšení úrovně poskytovaných služeb kvalitativně srovnatelných (v některých
aspektech i převyšující) s televizní produkcí.

Informační portál MENDELU
V roce 2015 jsme zavedli elektronickou žádost o uveřejnění informací na TV okruh a kiosky.
Formulář je dostupný na adrese http://formulare.mendelu.cz.

Dlouhodobé projekty
AVC pracuje také na dlouhodobých projektech. Mezi nejvýznamnější patří časosběrný
dokument o Botanické zahradě a arboretu MENDELU, dlouhodobě spolupracujeme s p. prof.
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Radomírem Ulrichem na dokumentu o technologiích zpevňování cest a také zajišťujeme
dokumentaci z proměn lednického areálu.

Naše prezentace
Kromě webové prezentace na adrese http://uvis.mendelu.cz/avc nás najdete i na YouTube
kanálu https://www.youtube.com/user/AVCMENDELU či na Facebooku
https://www.facebook.com/Avcmendeluvbrne?ref=ts&fref=ts.
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