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Kdo? Odkud? Zájmy?

Kryštof Macek
▪ 16 let, Brno
▪ člen programu STC Microsoft
▪ zájmy:

– programování
– IT
– amatérská astronomie

O mě



Škola

▪ IT obory,  Logistika, Bankovnictví

▪ krajské vzdělávácí centrum 
Microsoft

▪ Obor Kybernetická bezpečnost



Internetová televize 



Proč?

Lidé ve věku 13-24 
let stráví více času 
na Youtube než u 

TV.

Čím mladší, tím 
více času na 

YouTube1
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Internetová televize 
▪ vysílání prostřednictvím streamovací 

služby YouTube Live

▪ pohodlné vysílání předtočených pořadů

▪ automatické záznamy z živých vysílání



Proces vysílání 

Příprava

– příprava živého  
vysílání

– natáčení a střih

Vysílání

– živé vysílání
– předtočené 

pořady

Publikování

– automatické 
publikování na 
YouTube



Rozpočet Celkové 
náklady

Dostupné 
finance

Využito 
financí (%)

300 000 Kč 164 586 Kč 135 414 Kč 55%

68 386 Kč

8 303 Kč

87 897 Kč

Rozpočet

Zařízení studia

SW + Webhosting

Technické vybavení



1. Čichna News – novinky ze školy, 
jednou za měsíc

2. IT Novinky – týdenní zpravodaj    
o novinkách v IT světě

3. Programování a grafika – Kurz 
programování a grafiky, týdenní

4. Zajímavá místa – Reportáž, 
dvakrát do měsíce

Pravidelné
pořady 



1. rozhovory s odborníky

2. reportáže z projektových dnů 
partnerských firem 

3. reportáže ze školních akcí a 
výletů

Nepravidelné
pořady 



Web
bit.do/channelcichna



Web
▪ vytvořen na frameworku ASP.NET MVC

▪ živé vysílání na úvodní stránce

▪ aktuální program vysílání

▪ informace o projektu a členech týmu

▪ kontaktní formulář

bit.do/channelcichna





Návštěvnost a 
sledovanost
Google Analytics + Power Bi



Google Analytics + Power Bi

bit.do/channelcichnabi



Shrnutí



Děkuji za pozornost
© Kryštof Macek, SŠIPF Brno


