
Stránka 1 z 17 
 

Webinář – pokyny pro přednášející, předsedající a 
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Naléhavé doporučení 

 Nainstalujte si aplikaci Zoom a otestujte připojení (viz kapitola Testování připojení 

následující níže) co nejdříve, několik dnů před živým vysíláním. Během živého 

webináře nemusí být možné případné technické problémy vyřešit. 

 Testujte připojení z počítače, ze kterého se budete webináře účastnit (a pokud 

používáte notebook, tak i ze stejného místa – např. z pracoviště nebo z domova) 

 Pokud budete mít jakékoli dotazy, obracejte se na webinar@sgo-cls.cz 

 

Testování připojení 

S testováním Vám rádi pomůžeme, obracejte se prosím na webinar@sgo-cls.cz 

Přednášející: Pokud jste přednášející a otestovali jste si mikrofon, reproduktory a video při 

nahrávání prezentace, můžete tuto kapitolu přeskočit. Ale pokud budete pro účast na 

webináři používat jiný stolní počítač nebo se budete z notebooku připojovat z jiného místa 

(např. z pracoviště místo z domova), otestujte prosím připojení podle této kapitoly znovu. 

Pokud jste prezentaci nenhrávali, otestujte připojení podle této kapitoly také. 

Předsedající a moderátoři: pokud jste pouze předsedající a ne přednášející, otestujte 

prosím připojení podle této kapitoly v každém případě. Testujte připojení z počítače, ze 

kterého budete webinář sledovat (a pokud používáte notebook, tak i ze stejného místa – 

např. z pracoviště nebo z domova) 

Důležité poznámky:  

• Nainstalujte si do počítače aplikaci Zoom a připojte se jejím prostřednictvím. Instalace 

aplikace je velmi snadná a rychlá.  

mailto:webinar@sgo-cls.cz
mailto:webinar@sgo-cls.cz
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• Kromě připojení pomocí aplikace Zoom je možné se k webináři připojit také pomocí 

webového prohlížeče, ale pomocí webového prohlížeče se prosím nepřipojujte, připojení 

pomocí webového prohlížeče používejte pouze nouzově, pokud připojení pomocí aplikace 

není funkční.  

Postup testování 

1. Pokud nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci Zoom, stáhněte si ji a nainstalujte. 
Návod na instalaci naleznete v samostatné příloze "Stažení a instalace aplikace 
Zoom.pdf“. 
 

2. Po nainstalování aplikace si prosím spusťte testovací meeting. Tento meeting budete mít 
pouze "sami se sebou" a slouží k ověření, že stažená aplikace na vašem počítači správně 
funguje a dále k otestování zvuku a videa a k prvnímu seznámení s prostředím Zoomu. 
Testovací meeting můžete spustit kdykoli. Testovací meeting spustíte tím, že 
přejdete na stránku http://zoom.us/test. 
 

3. Klikněte na tlačítko Join 

 
 

4. Vyskočí okno "Spustit aplikaci Zoom?". Klikněte v něm na tlačítko "Spustit aplikaci Zoom" 

 
 

http://zoom.us/test
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5. Objeví se toto okno: 
 

 
• Počkejte, až okno zmizí. Pokud toto na obrazovce okno „zamrzne“ na dlouhou dobu 

(více než cca 60 sekund) nebo se objeví jakékoli chybové hlášení, může problém 
souviset s nastavením sítě na vašem pracovišti, kontaktujte prosím IT oddělení svého 
pracoviště a informujte je o tom, že podrobnosti naleznou na této stránce: 
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-
Settings. 

 
6. Klikněte na Join with Video 

 

 
 

7. Objeví se okno pro otestování reproduktorů a mikrofonu. Postupujte podle pokynů na 
obrazovce. Po úspěšném testu se objeví okno, ve kterém klikněte na Join with Computer 
Audio:  
 

 
 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-Settings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-Settings
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8. Objeví se další okno, ve kterém také klikněte na Join with Computer Audio:  
 

 
 
 

9. Pokud vidíte svůj obraz z videokamery, funguje video správně. 
 

 
 

10. Tím je testování ukončeno  
 

11. Můžete si zkusit kliknout na ikonu v dolní liště Zoomu a vyzkoušet si, jak se aplikace 
chová. 
 

12.  Můžete testovací meeting ukončit kliknutím na tlačítko „Leave“ v pravém dolním rohu  
 

Připojení k živému webináři 

Důležité poznámky:  

• Připojte se pomocí aplikace Zoom nainstalované v počítači.  

• Instalace aplikace je velmi snadná a rychlá. Pokud nemáte aplikaci nainstalovanou, 

postupujte podle pokynů v kapitole „Testování připojení“ na straně 1.  

• Kromě připojení pomocí aplikace Zoom je možné se k webináři připojit také pomocí 

webového prohlížeče, ale pomocí webového prohlížeče se prosím nepřipojujte. Připojení 
pomocí webového prohlížeče používejte pouze nouzově, pokud připojení pomocí aplikace 
není funkční. 

     O.K. 
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Postup 
1. Klikněte na odkaz v emailové pozvánce na webinář, kterou dostanete. Pozvánky jsou 

individuální, je tedy nutné použít Vaši osobní pozvánku, kterou dostanete. Není tedy 
možné využít například pozvánku, kterou Vám přepošle Váš kolega. 
 

2. Vyskočí okno "Spustit aplikaci Zoom?". Klikněte v něm na tlačítko "Spustit aplikaci Zoom" 

 
 

3. V závislosti na tom, jak organizátor schůzi nastavil, se může objevit toto okno: 

 
• Vyberte Join with Video nebo Join without Video, podle vašeho rozhodnutí. Toto 

nastavení můžete kdykoli během webináře změnit. 
 

4. Objeví se okno, ve kterém klikněte na Join with Computer Audio 
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5. Jste připojeni do webináře a uvidíte tuto obrazovku: 
 

 
 
 
 

Jak postupovat, pokud během živého webináře nefunguje zvuk 
nebo video 

1. Pokud neslyšíte zvuk z reproduktorů, klikněte v levém dolním rohu obrazovky na šipku 
vedle ikony mikrofonu, dále na Test speakers & Microphone… a postupujte podle pokynů 
na obrazovce 
 

 
 

2. Pokud se nepodařilo problém se zvukem vyřešit pomocí bodu 7., postupujte takto: 

• Klikněte v levém dolním rohu obrazovky na šipku vedle ikony mikrofonu, potom na 

„Audio Settings“ 
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• Klikněte na „Test speaker“ a postupujte podle pokynů. Dále klikněte na „Test Mic“ a 

opět postupuje podle pokynů. 
 

 
 

3. Pokud nefunguje zvuk a na dolní liště v levém dolním rohu vidíte ikonu Join audio, 
klikněte na ni. Objeví se vyskakovací okno, ve kterém klikněte na „Join with Computer 
Audio“. Objeví se hlášení „You are using the computer audio“ a zvuk by měl začít 
fungovat. 
 

 
 

4. Pokud nefunguje video, klikněte v levém dolním rohu obrazovky na šipku vedle ikony 
videa, potom na „Video Settings“. Zobrazí se video z vaší kamery a nastavení kamery. 
Pokud video z kamery nevidíte, můžete pomocí roletového menu vybrat jinou kameru. 
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Ovládání aplikace Zoom průběhu webináře 

Sledujte prosím, zda se Vám na obrazovce neobjeví výzva od technické podpory k zapnutí 

mikrofonu nebo videokamery. Pokud se výzva objeví, postupujte podle pokynů a kameru a 

mikrofon zapněte. 

Mikrofon 

 Můžete si kdykoli zapnout nebo vypnout mikrofon.  

 Pokud si chcete zapnout mikrofon a objeví se hlášení „The host is not allowing 

participants to unmute themselves“ napište prosím do chatu účastníkovi „Technická 

podpora“. 

 Pokud právě nemluvíte, vždy mikrofon vypínejte. Předejde se tak šumům a 

rušivým zvukům ve vysílání webináře. 

 Mikrofon můžete zapnout a vypnout pomocí ikony mikrofonu vlevo dole na obrazovce.  

 Pokud je mikrofon vypnutý, můžete ho dočasně zapnout také stisknutím a přidržením 

mezerníku na klávesnici. Pokud je mezerník stisknutý, mikrofon je zapnutý. 

 Pokud máte mikrofon vypnutý, může se Vám na obrazovce objevit vzkaz od technické 

podpory, abyste si mikrofon zapnuli. V tom případě ho prosím zapněte. 

 

Video (tj. obraz z Vaší videokamery) 

 Můžete si kdykoli zapnout nebo vypnout video.  

 Pokud si chcete zapnout video a objeví se hlášení „You cannot start your video because 

the host has stopped it“ napište prosím do chatu účastníkovi „Technická podpora“ 

 Videokameru můžete zapínat pomocí ikony kamery v levém dolním rohu obrazovky. 

 Video (tj. obraz z Vaší videokamery), bude na dálku automaticky vypínáno například 

během prezentací řečníků nebo během bloků, jimž nepředsedáte.  

 Pokud se Vám na obrazovce objeví výzva k zapnutí videokamery, vždy videokameru 

prosím zapněte.  

 

Chat - Soukromá diskuse s ostatními předsedajícími, řečníky a technickou 

podporou 

 Pro tuto diskusi je využita funkce „Chat“ zabudovaná v Zoom 

 
 

 Jsou dvě možnosti, komu zprávu poslat: (a) zprávu můžete poslat hromadně těmto 

skupinám adresátů: „všichni řečníci, předsedající a technická podpora“, „všichni řečníci, 

předsedající, technická podpora a všichni diváci“ nebo (b) můžete poslat soukromou 

zprávu jakémukoli řečníkovi, předsedajícímu nebo technické podpoře. 

 

Q&A - otázky z publika  

 Pro otázky z publika je využita funkce „Q&A“, která je zabudována v Zoomu. 
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 Otevřete si okno se seznamem otázek kliknutím na ikonu na dolní liště 

 
 

 Zobrazí se okno se seznamem otázek. V tomto okně jsou tři záložky, mezi kterými si 

můžete přepínat:  

Open – nově položené dotazy,  

Answered – zodpovězené dotazy.  

Dismissed – nebrané v úvahu  

 

 
 

 

                  
 

 Dotaz, který položí divák, se objeví na záložce Open a objeví se u něj tlačítka „Answer 

live“ pro mluvené odpovědi a „Type answer“ pro psané odpovědi. Tlačítko „Type 

answer“ prosím nepoužívejte. Nezodpovězený dotaz vidí pouze jeho tazatel, ostatní 

diváci tento dotaz nevidí. 
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 Pokud se dotazem nechcete vůbec zabývat, najeďte myší na dotaz, napravo se objeví tři 

tečky nad sebou. Najeďte na tyto tečky, objeví se možnosti „Dismiss“ a „Delete“. 

Klikněte na „Dismiss“. Dotaz se tím přesune do záložky „Dismissed“. Možností „Delete“ 

se dotaz úplně smaže, tuto možnost doporučujeme nepoužívat. 

 

 
 

 Pokud kliknete na „Answer live“ live objeví se Vám informace „You would like to answer 

this question live“.    

 

 
Ostatní řečníci a předsedající v tom případě uvidí informaci, že chcete dotaz zodpovědět. 
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 Pokud na „Answer live“ klikne jiný řečník nebo předsedající než Vy, uvidíte o tom zprávu 

 

 

 

 Po tom, co dotaz zodpovíte, klikněte na „Done“. POZOR: tlačítko „Done“ vidí jen ten 

řečník nebo předsedajících, který předtím kliknul na „Answer live“. 

 

 
 

 Po kliknutí na „Done“ se dotaz automaticky přesune do záložky „Answered“. 

• Je u něj uvedeno, že byl zodpovězen mluvením.  

• Zodpovězený dotaz společně s informací, že byl zodpovězen mluvením, se zobrazí i 

všem divákům. 

• (I když je dotaz v záložce „Answered“ je možné na něj dále písemně odpovídat – tuto 

možnost nepoužívejte.) 

 

 
 

ab 
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 Postup pro případ, že ten, kdo kliknul na „Answer live“, zapomene potvrdit zodpovězení 

dotazu kliknutím na „Done“ - Kdokoli z řečníků a předsedajících může postupovat takto: 

• Klikne u příslušného dotazu na na „Type answer“.  
 

 
 

• Napíše do pole „Type your answer here“ text ve smyslu „otázka byla zodpovězena 

ústně“ a klikne na „Send“. Otázka se tím přesune do záložky „Answered“ 

 

 
 

Funkce Raise hand - zvednutí ruky – otázky z publika 

 Diváci vidí na dolní liště ikonu ruky „Raise hand“. Kliknutím na ni se přihlásí o slovo 

stejně jako na běžné přednášce. Vy, jako předsedající a řečníci, tuto ikonu nevidíte. 

 
 

 Abyste jako předsedající a řečníci viděli, kdo ruku zvednul, postupujte takto: 

• Klikněte na ikonu „Participants“ na dolní liště 
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• Klikněte na záložku „Attendees“ a uvidíte u toho, kdo ruku zvednul, ikonu zvednuté ruky.  

 
 

 Umožnit divákovi mluvit a, pokud bude divák chtít, umožnit mu i zapnout si kameru 

může pouze technická podpora. Pokud chcete divákovi se zvednutou rukou povolit 

mluvit, požádejte technickou podporu chatem nebo ústně. 

Nastavení zobrazení  

 Přepínat mezi různými druhy zobrazení videí panelistů (tj. přednášejích a předsedajících) 

webináře můžete pomocí ikony „View“ v pravém horním rohu obrazovky. Přepínání je 

velmi intuitivní. 

 
 

Seznam účastníků webináře 

 Seznam účastníků webináře si můžete zobrazit kliknutím na ikonu „Participants“ 

v prostřední části lišty dole na obrazovce. 
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Sdílení obrazovky (Share Screen)  

Pokud chcete s ostatními účastníky webináře sdílet svou prezentaci v PowerPointu, 

postupujte následujícím způsobem. Můžete použít jednu ze dvou variant (Varianta 1: 

doporučená, Varianta 2: pokud nemůžete použít Variantu 1) 

Zahájení sdílení obrazovky - Varianta 1 - doporučená 

Doporučená varianta – mírně složitější ale vhodnější. Pokud tuto variantu nepoužijete, diváci 
uvidí, jak přepínáte Powerpoint z běžného zobrazení pro úpravy do full screen zobrazení pro 
prezentování. Pokud tuto variantu použijete, diváci uvidí od počátku pouze full screen 
zobrazení.  
 
• Kroky 1. až 4. doporučujeme udělat v předstihu, delší dobu před začátkem Vaší prezentace 
nebo i před začátkem webináře. 
 
1. Otevřete soubor v Powerpointu v běžným způsobem, který používáte, když připravujete 

prezentaci. 
2. Přepněte prezentaci běžným způsobem do full screen režimu pro prezentaci (např. 

tlačítkem F5) 
3. Stiskněte na tlačítko Windows  

 
 

4. Pokud již webinář začal, najeďte myší na ikonku Zoom na dolní liště Windows na 
obrazovce a klikněte na ikonu „Zoom meeting“. Pokud webinář ještě nezačal, klikněte na 
ikonu libovolného programu, který máte spuštěný, např. na ikonu internetového 
prohlížeče. 

 
 
 

5. V průběhu webináře ve chvíli, kdy chcete začít sdílet obrazovku, klikněte na zelené 
tlačíko "Share screen" na liště dole na obrazovce. Pokud lištu nevidíte, pohněte myší. 
(Tlačítko je v okně aplikace Zoom, tj. pokud na obrazovce tlačítko nevidíte, klikněte na 
ikonku kamery dole na liště, abyste si zobrazili okno aplikace Zoom.) 
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6. Kliknutím na ikonu nyní vyberete, co chcete sdílet. 

• Klikněte na ikonu s názvem „Prezentace v aplikaci PowerPoint – [Název vaší 

prezentace]“, která ukazuje prezentaci ve full screen zobrazeni. (Kromě této ikony 

uvidíte i ikonu „Název vaší prezentace –Powerpoint“, která zobrazuje prezentaci 

v zobrazení pro úpravy.)  

• Vybraná možnost je modře pobarvená.  

• Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko „Share“ v pravém dolním rohu okna. Po kliknutí na 

„Share“ se prezentace zobrazí divákům. 

 

 
 

7. Můžete prezentovat běžným způsobem 
 
 
Zahájení sdílení obrazovky - Varianta 2 – zjednodušená (pokud nemůžete použít 

Variantu 1) 

1. Otevřete soubor v Powerpointu v běžným způsobem, který používáte, když připravujete 
prezentaci. Tento krok 1. doporučujeme udělat v předstihu, delší dobu před začátkem 
vaší prezentace nebo i před začátkem webináře. 

2. V průběhu webináře ve chvíli, kdy chcete začít sdílet obrazovku, klikněte na zelené 
tlačíko "Share screen" na liště dole na obrazovce. Pokud lištu nevidíte, pohněte myší. 
(Tlačítko je v okně aplikace Zoom, tj. pokud na obrazovce tlačítko nevidíte, klikněte na 
ikonku kamery dole na liště, abyste si zobrazili okno aplikace Zoom.) 

 
 

Vyberte ikonu, která ukazuje prezentaci ve full 

screen zobrazeni. (Pokud máte spuštěných více 

programů, uvidíte pro každý program jeho ikonu.) 

Ikona PPTX 
Prezentace - 
full screen 

Ikona PPTX 
Prezentace - 
zobrazení 
pro úpravy 
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3. Kliknutím na ikonu nyní vyberete, co chcete sdílet. 
• Klikněte na ikonu s názvem „Název vaší prezentace –Powerpoint“, která zobrazuje 
prezentaci.  
• Vybraná možnost je modře pobarvená.  
• Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko „Share“ v pravém dolním rohu okna. Po kliknutí na 
„Share“ se prezentace zobrazí divákům. 

 
 

4. Přepněte prezentaci běžným způsobem do full screen režimu pro prezentaci (např. 
tlačítkem F5)  

5. Můžete prezentovat běžným způsobem 
 
Nepovinná nastavení: 
• Pokud chcete sdílet i zvuk prezentace, zaškrtněte „Share computer sound“ v levém dolním 
rohu okna 
• Pokud chcete místo PowerPointové prezentace sdílet video ve full screen módu zaškrtněte 
„Optimize Screen Share for video clip“ v levém dolním rohu okna. Pokud sdílíte prezentaci 
v PowerPointu, tuto možnost nezaškrtávejte, mohlo by to způsobit, že sdílená obrazovka 
bude rozmazaná. 

 

Ikona PPTX 
Prezentace -  
zobrazení 
pro úpravy Vyberte ikonu, která ukazuje prezentaci. (Pokud 

máte spuštěných více programů, uvidíte pro každý 

program jeho ikonu.) 
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Ukončení sdílení 
Pokud chcete sdílení obrazovky ukončit, klikněte na tlačítko „Stop Share“ nahoře na 
obrazovce.  
 

 
 

Organizační poznámky 

Diváci mohu klást dotazy dvěma způsoby 

 

a) pomocí funkce „Raise hand“ zvednou ruku. Technická podpora bude sledovat, který divák 

ruku zvednul a umožní mu zapnout si mikrofon (a pokud bude divák chtít, tak i kameru) a 

položit dotaz. Pokud budete mít dojem, že technická podpora některou zvednutou ruku 

přehlédla, informujte technickou podporu chatem nebo ústně. 

 

b) Pomocí funkce Q&A 

o Diváci mohou psát dotazy pomocí funkce „Q&A“ 

o Dotazy k zodpovězení bude vybírat předsedající, dotazy bude číst a bude 

předávat slovo řečníkům, kteří budou odpovídat. 

o Na základě dohody přednášejících s předsedajícími je možné postupovat i tak, 

že s využitím funkcí v okně pro „Q&A“ si budou dotazy vybírat sami řečníci a 

budou u nich označovat, které chtějí zodpovědět. 

o Všichni diváci vidí pouze zodpovězené dotazy (tj dotazy v záložce „Answered“). 

Nezodpovězený dotaz (tj. v záložce „Open“) nebo dotaz nebraný v úvahu (v 

záložce „Dismissed“) vidí pouze příslušný tazatel, předsedající a řečníci. 

o Všechny psané dotazy budou automaticky uloženy. Psané dotazy, na které 

nebude prostor během živého webináře, mohou řečníci předsedající zodpovědět 

písemně po ukončení webináře na stránkách www.sgo-cls.cz.  

 

Sdílená obrazovka nebo okno 

http://www.sgo-cls.cz/

