FOR ENGLISH SEE BELOW
Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV
UK
Institut mezinárodních studií FSV UK zajistil zaměstnancům pro potřeby pořizování
audio-video záznamu níže uvedenou techniku. Předpokládá se, že pořízené záznamy
budou využity pro potřeby prezentace uskutečněných akcí IMS navenek či pro výzkumné
účely. Využití přístrojů pro soukromé potřeby není možné.
Veškerá technika je dostupná na sekretariátu IMS v Jinonicích s tím, že je možné si ji
vyzvednout po předchozí rezervaci v pracovní době zaměstnanců sekretariátu. Jak
vyzvednutí, tak vrácení techniky musí být stvrzeno podpisem zaměstnance na příslušném
protokolu vedeném na sekretariátu IMS. V době zapůjčení techniky ručí za její stav ten,
kdo si ji vypůjčil.
Zápůjčka ze strany doktorandů a studentů je možná v odůvodněných případech, avšak
vždy na zodpovědnost interního zaměstnance IMS, což je nutné předem písemně (emailem) doložit sekretariátu IMS a v kopii Dr. Davidu Emlerovi, členovi vedení IMS
zodpovědnému za koordinaci akcí (david.emler@fsv.cuni.cz).
K zapůjčení je dostupná následující technika:
1) Kompaktní fotoaparát Nikon Coolpix L330
• umožňuje základní fotodokumentaci vhodnou na web, k archivaci, atp.
• vhodný i pro uživatele začátečníky, v brašně, včetně 32GB karty, provoz na 4AA nabíjecí
baterie (jsou součástí balení i s nabíječkou)
• recenze: https://www.megapixel.cz/nikon-coolpix-l330/recenze

2) Profesionální diktafon Sony PCM-D50
• umožňuje velice kvalitní audiozáznam k výzkumným, archivačním potřebám
• vhodný spíše pro pokročilejší uživatele, interní paměť, provoz na 4AA baterie nebo na
vlastní zdroj 230V (v balení)
• recenze:http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/Sony-PCMD50-dvoustopenahravaci-zarizeni-urcene-pro-zaznam-v-terenu~15~rijen~2010/
3) Po předchozí dohodě a zajištění poučené obsluhy je na institutu nově k dispozici:
•
•
•

•

Poloprofesionální fotoaparát Fujifilm X-T30
umožňuje velice kvalitní foto- i videodokumentaci akcí, PR potřeby institutu a další
vhodný výlučně pro pokročilejší uživatele po seznámení s přístrojem a souvisejícím
příslušenstvím (stativ, videomikrofon, videosvětlo) - mohou zajistit brigádníci z řad
studentů
recenze: https://www.fotoguru.cz/fujifilm-x-t30/
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Na FSV je dále dostupná plně profesionální audio-video technika, pro jejíž případné
využití v dostatečném předstihu informujte Dr. Davida Emlera.

V Praze, dne 30. listopadu 2019

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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Rules for the Use of Audiovisual Equipment at the Institute of International Studies
FSV UK
The Institute of International Studies FSV UK provided the employees with the below
mentioned equipment for making audiovisual recordings. It is anticipated that the
recordings will be used for presentations of past IMS events to the public or for research
purposes. The use of equipment for private use is not possible.
All the equipment is available at the IMS Secretariat in Jinonice and can be collected
during the working hours of the Secretariat staff upon prior reservation. Both the
collection and the return of the equipment must be confirmed by the employee's signature
on the appropriate protocol kept at the IMS Secretariat. At the time the equipment is being
lent, the person who borrowed it is responsible for its condition.
PhD students and students may borrow equipment in justified cases, but always under the
responsibility of an internal IMS employee. The appliction must be submitted in writen
form (by e-mail) to the IMS Secretariat and Dr. David Emler, the IMS management
member responsible for coordinating events, must be put in copy
(david.emler@fsv.cuni.cz).
The following equipment may be borrowed at the Sectretariat:
1) Nikon Coolpix L330 compact camera
• enables basic photo documentation suitable for the web, archiving, etc.
• suitable for beginners, in a bag, including a 32GB card, operation on 4AA
rechargeable batteries (included with charger)
• Review: https://www.megapixel.cz/nikon-coolpix-l330/recenze
2) Sony PCM-D50 professional voice recorder
• enables high-quality audio recording for research, archiving needs
• more suitable for advanced users, internal memory, operation on 4AA batteries or on
its own 230V power supply (included)
• review: http: //www.muzikus.cz/for-muzikanty-testy/Sony-PCMD50-dvoustopenahravaci-zarizeni-urcene-pro-zaznam-v-terenu~15~rijen~2010/
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3) After prior agreement and ensuring availability of instructed staff, the following
equipement is newly available at the Institute:
• Fujifilm X-T30 semi-professional camera
• allows high-quality photo and video documentation of events, PR needs of the
Institute and other similar purposes
• suitable exclusively for advanced users after familiarization with the device and
related accessories (tripod, video microphone, video light) - can be provided by student
part-timers
• review: https://www.fotoguru.cz/fujifilm-x-t30/

Fully professional audio-video equipment is also available at the FSV UK. If you are
interested in borrowing it please inform David Emler with sufficient prior notice.

Prague, 30th November 2019

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Director of IMS
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