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Stručná metodika on-line vzdělávání 

pro lektory 

Webináře 

vysílané mimo Hotel ILF prostřednictvím aplikace ZOOM 
 

Toto vysílání je alternativou pro lektory, kteří chtějí realizovat vzdělávací akce a komunikovat s účastníky a není pro ně 

vysílání webinářů z Hotelu ILF dostupné. Liší se v technickém zajištění, které do značné míry přechází na lektora. 

Všechna ostatní pravidla vychází z obecné metodiky k přípravě webinářů viz dokument „Stručná metodika on-line 

vzdělávání pro lektory – Webináře“. Tento způsob vysílání je vhodný pro menší počet osob než při vysílání z Hotelu ILF, 

aby lektor zvládal komunikaci s účastníky (technicky lze mít připojeno až 300 účastníků).   

Aplikace ZOOM je provozována na stránkách https://cesnet.zoom.us/. Připojit k webináři lze kohokoli – i osoby, které 

aplikaci ZOOM nepoužívají. Stačí jim poslat jedinečný odkaz, přes který se účastníci mohou zúčastnit webinářů.  

Požadavky na technické zázemí lektora 

Lektor musí zajistit následující technické zázemí: 

 notebook nebo počítač 
 internetové připojení 
 webovou kameru s mikrofonem 
 aktuální verzi programu ZOOM (naleznete  na webových stránkách https://cesnet.zoom.us/download/) 

Pokud bude lektor požadovat technickou podporu s přípravou webináře na svém počítači, je nutné si naistalovat 

aplikaci TeamViewer. Pomocí této aplikace se technik IT oddělení vzdáleně připojí k lektorovi a pomůže mu s vyřešením 

technických potíží. Soubor k instalaci TeamVieweru Host je k dispozici ke stažení na adrese 

https://www.teamviewer.com.  Tuto aplikaci je doporučené si nainstalovat před webinářem i pro případ, že by bylo 

potřeba řešit další technické potíže v průběhu webináře. 

1. Spuštění webináře 

S dostatečným předstihem před vysíláním webináře je nutné otestovat, zda všechno správně funguje. Zajistěte, aby se 

vaše kontaktní informace správně zobrazovaly v aplikaci ZOOM. Dále otestujte správné fungování zvuku a videa.  

V případě, že budete chtít uskutečnit testovací vysílání, je možné se domluvit s technickou podporou z IT oddělení, viz 

kontakty  na konci dokumentu.  

 

 

https://www.skype.com/cs/
https://www.teamviewer.com/
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2. Příprava webináře  
Přípravu, resp. založení webináře provádí IT oddělení na základě podkladů poskytnutých instruktorkou akce. 

Seznam podkladů: 

 Název a kód akce 

 Termín akce včetně konkrétní hodiny 

 Anotace akce 

 Jméno lektora a e-mailová adresa  

 

3. Zahájení webináře a připojení do místnosti 
 
Zahájení webináře provede pracovník IT oddělení. 
 
Lektor a ostatní účastníci se k webináři připojí. Připojit se dá buď přes aplikaci nainstalovanou v počítači, nebo přes 
webovou aplikaci.  

 

 

Pokud máte aplikaci již nainstalovanou, zobrazí se okno pro spuštění hovoru přes aplikaci ZOOM. Kliknete na aplikaci 
ZOOM a tlačítko „Otevřít odkaz“. 
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Na počítači se spustí aplikace ZOOM, která se vás zeptá, jestli se chcete připojit přes mikrofon v počítači.  
 

 

Po kliknutí na „Join with Computer Audio“ se připojíte přes mikrofon v počítači. 

4. Základní funkce v místnosti 

Po přihlášení do místnosti uvidíte následující obrazovku: 
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Podle potřeby použijte zobrazení nebo ovládací prvky, např. ztlumení nebo zrušení ztlumení, sdílení obrazovky apod.  

POZOR: V případě nahrávání webináře se záznam ukládá do lokálního počítače, tj. pokud chce lektor záznam uchovat 
pro další využití, je potřeba počítat s tím, že bude mít nahrávku u sebe.  
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5. Průběh webináře a splnění e-testu 
 

1. Na základě podkladů od instruktorky zašle IT pracovník instruktorce odkaz na připravený webinář. 

2. Instruktorka před zahájením webináře zašle účastníkům, kteří uhradili účastnický poplatek, pokyny, jakým 

způsobem bude webinář včetně případného e-testu probíhat a odkaz, na kterém si účastník webinář spustí. 

Na základě žádosti lektora mu může instruktorka zaslat seznam účastníků, kteří se budou webináře účastnit. 

3. Pracovník IT oddělení spustí vysílání v naplánovaném čase a předá příslušná práva ke správě webináře 

určenému lektorovi. Další aktivity jsou již v režii lektora, který si zkontroluje připojené účastníky. Pro případné 

dotazy bude určený chat (vše je v režii lektora). Po celou dobu webináře je připojený i IT pracovník s plnou 

licencí připojení.  Bez tohoto zalicencovaného způsobu připojení by se nemohlo na webinář přihlásit až 300 

účastníků a vysílání webináře by nemohlo trvat déle než 1 hodinu. Ze strany IT oddělení tímto nedochází ke 

kontrole webinářů, tj. pokud bude mít lektor technické potíže, je nutné kontaktovat IT oddělení předem 

domluveným způsobem (e-mailem, telefonicky, apod.) 

4. Pokud je součástí webináře e-test, budou mít po skončení webináře účastníci přesně specifikovaný počet hodin 

na splnění e-testu. Příslušné pokyny dostanou před začátkem webináře od instruktorky. E-test vytváří IT 

oddělení z podkladů, které jim lektor před realizací webináře zašle nejpozději dva dny před konáním akce. Po 

vytvoření e-testu předá IT oddělení odkaz na e-test instruktorce, která ho po skončení webináře rozešle 

účastníkům. 

5. Po úspěšném absolvování webináře, tj. i splnění případného e-testu, bude studentům zaslán elektronicky 

certifikát o absolvování webináře (šablona je stejná jako u e-kurzů). V případě potřeby může lektor 

prostřednictvím aplikace ZOOM studentům poskytnout studijní materiál nebo jej případně mohou obdržet 

stejnou elektronickou cestou, jako jej dostávají u ostatních vzdělávacích akcí (soubory jsou instruktorkou 

nahrány u vzdělávací akce v klientském systému IPVZ). 

Budete-li mít jakéhokoli dotazy k přípravě a realizaci webinářů, neváhejte se na nás obrátit. 
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Kontakty na pracovníky IPVZ pro přípravu webinářů: 

Technické zajištění: IT oddělení 

Ing. Gabriela Seifertová, MSc. 

Tel.: 271 019 202, mobil: 602 503 787, e-mail: seifertova@ipvz.cz 

 

Jan Sochora 

Tel.: 261 092 466, mobil: 602 164 237, e-mail: sochora@ipvz.cz 

 

Metodické zajištění: Oddělení vědeckých informací 

 

Mgr. Kateřina Hájková, MBA 

Tel.: 261 092 470, mobil: 601 355 570, e-mail: hajkova@ipvz.cz 
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