
Návod na obsluhu aplikace 
Webex

Ovládání Vaší kamery -  červeně přeškrtnutá kamera znamená, že je vypnutá. 
Pokud bude ikona bílá, značí to spuštěnou kameru.   
Pokud ji budete chtít zapnout nebo vypnout, stačí kliknout myší na tlačítko.

Ovládání Vašeho mikrofonu: červeně přeškrtnutý mikrofon znamená, že je 
vypnutý, pokud bude ikona černá a mikrofon zelený,  máte zapnutý mikrofon. 
PROSÍME VYPNOUT klikem myši na tuto ikonu, pokud nechcete hovořit. 

Zobrazení chatovacího okna 
možné využití pro komunikaci 
s námi a kladení dotazů 
lektorovi v průběhu semináře

Zobrazení účastníků semináře

Ukončení  / odhlášení 
Vaší přítomnosti na on-line 
semináři, které ještě musí-
te potvrdit klikem myši na 
následující pokyn „opustit 
schůzku“

Rozvržení - umožňuje změnu 
zobrazení na Vašem monito-
ru. Případně je zde volba pro 
zobrazení prezentace a řečníka 
najednou při povolení poslední 
položky v  tomto menu 
„zobrazit sdílený obsah aktiv-
ního řečníka“. Tímto krokem 
se Vám graficky rozdělí obraz 
na dvě části. Poměr velikosti 
zobrazení těchto oken můžete  
změnit, když uchopíte myší 
dělicí čáru mezi těmito okny a 
pohnete s ní do strany. 



Návod na obsluhu 
online prostředí Webex z prohlížeče

Ovládání Vašeho mikrofonu: červeně přeškrtnutý mikrofon znamená, že je 
vypnutý, pokud bude ikona černá a mikrofon zelený,  máte zapnutý mikrofon. 
PROSÍME VYPNOUT poklikem myši na tuto ikonu, pokud nechcete hovořit. 

Zobrazení chatovacího okna 
možné využití pro komunikaci 
s námi a kladení dotazů 
lektorovi v průběhu semináře

Zobrazení účastníků semináře

Ukončení  / odhlášení 
Vaší přítomnosti na on-line 
semináři, které ještě musí-
te potvrdit klikem myši na 
následující pokyn „opustit 
schůzku“

Rozvržení - umožňuje změnu 
zobrazení na Vašem moni-
toru. Případně je zde volba 
pro zobrazení prezentace a 
řečníka najednou při povolení 
poslední položky v  tomto 
menu 
„zobrazit sdílený obsah 
aktivního řečníka“. Tímto 
krokem se Vám graficky roz-
dělí obraz na dvě části. Poměr 
velikosti zobrazení těchto 
oken můžete  změnit, když 
uchopíte myší dělící čáru mezi 
těmito okny a pohnete s ní do 
strany. 

Ovládání Vaší kamery -  červeně přeškrtnutá kamera znamená, že je vypnutá. 
Pokud bude ikona bílá značí to spuštěnou kameru.   
Pokud ji budete chtít zapnout nebo vypnout, stačí kliknout myší na tlačítko.



Doporučené rozvržení

1) Nastavení zobrazení na celou
obrazovku
Aby Vás nic během semináře nerušilo,
doporučujeme zapnout Zobrazení na celou
obrazovku.

2) Minimalizace a přesunutí okna mluvčího
Po zapnutí Zobrazení na celou obrazovku se na pravé straně vedle sdíleného 

videa objeví okno mluvčího. Toto okno můžete pomocí této šipky minimalizovat.

Následně se okénko změní v pruh, se kterým můžete tažením myší pohybovat.

.

gluMWall
Elipsa

gluMWall
Čára

gluMWall
Čára

gluMWall
Čára



Doporučené rozvržení

Pokud se rozhodnete Zobrazení na celou obrazovku nepoužívat, doporučujeme myší chytit tento symbol dvou svislých čar 

nad sdíleným obsahem a táhnout myší nahoru; tím se schová panel s účastníky.
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