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Webináře



Webináře - jak funguje webinář? 

Pojem webinář se objevil na počátku 21. století 

ze o spojení slov web(ový) a seminář. 

Jedná se tedy o seminář, který je uskutečňován 

v reálném čase pomocí webových technologií.

Pro realizaci (pořádání) webinářů používá 

TECHNODAT platformu 

Adobe Connect.



Webináře - jak funguje webinář? 

Průběh webináře

➢ Účast na webináři je realizována přes běžný internetový 

prohlížeč s podporou Adobe Flash 

➢ Účastníci sledují obsah monitoru lektora jako 

připravenou prezentaci webové stránky nebo jiného 

dokumentu

➢ V průběhu akce mají účastníci prostor pro dotazy 

prostřednictvím chatu nebo se mohou přímo dotazovat 

za použití mikrofonu



Webináře - jak funguje webinář? 

Postup registrace na webinář

➢ E-mailem / newsletterem obdržíte informaci o 

připravovaném webináři (obsah webináře, termín,     

lektor) s odkazem na registraci 

➢ Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte 

automatickou informaci o zaregistrování

➢ Následně vám budou zaslány veškeré informace na 

pořádanou akci

➢ Den před a následně hodinu před akcí obdržíte email s 

návodem na přihlášení na webinář včetně postupu, jak si 

otestovat počítač a ověřit, že obsahuje vše potřebné pro 

účast



Webináře - jak funguje webinář? 

Postup registrace na webinář



Webináře - Systémové požadavky Adobe Connect 

Podrobnosti na Adobe Connect

➢ Reproduktory/sluchátka (volání zdarma) nebo telefon/mobil (poplatek za 

místní volání) 

➢ Systémy: Windows, Mac OS, Linux

➢ Internetový prohlížeč s podporou Adobe Flash:

Internet Explorer 9 a vyšší,

Windows Edge browser,

Mozilla Firefox,

Google Chrome,

Apple Safari. 

https://helpx.adobe.com/adobe-connect/tech-specs.html#c95client


Webináře – Výhody 

➢ Nezávislost na místě - účastníci mohou webinář 

absolvovat témět odkudkoli 

➢ Úspora času - ušetřený čas (odpadá cestování na 

konkrétní místo)

➢ Úspora nákladů - za cestovné či ubytování

➢ Interaktivita - jedná se o aktivní formu studia 

➢ Materiály - účastník si může dle podle potřeby přehrát 

videozáznam z webináře

➢ Nenucenost - webinář je pro nespolečenské povahy méně 

stresující, než fyzické školení

➢ Diskuze – možnost výměny zkušeností a názorů i s 

ostatními účastníky



Webináře – Předpoklady ze strany účastníků

➢ Ukázněnost ze strany účastníků - účastníci se řídí pokyny 

školitele / moderátora 

➢ Ohleduplnost – účastníci respektují přítomnost více školených

➢ Zpětná vazba – komunikace s lektorem, příp. ostatními 

účastníky
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