
Co je Webex

• Cisco Webex je cloudové videokonfereční řešení od malých týmů až 
po velké konference s několika tisíci účastníky.
• Nabízí integrované sdílení zvuku, videa a obsahu s vysoce 

zabezpečnými webovými schůzkami z jakéhokoli prohlížeče nebo 
mobilního zařízení.
• Je to moderní, inteligentní a škálovatelný způsob komunikace.
• Bezpečnost komunikace je zajištěna šifrováním end-to-end, tzn. od 

koncového zařízení jednoho účastníka až po zařízení druhého 
účastníka. Kromě účastníků Webex videokonference nemá nikdo jiný 
přístup ani ke komunikaci a ani ke sdíleným datům 



Webex nabízí různá řešení

• Webex Teams
určeno pro pracovní týmy, které se setkávají v různém čase a složení podle 
potřeby při řešení konkrétního projektu

• Webex Meetings
ideální pro pravidelné pracovní porady ve víceméně pevném složení účastníků 
s možností přizvání ad hoc hostů

• Webex Trainings
speciální řešení pro organizování a účast na povinných pracovních školeních, 
včetně testování účastníků

• Webex Events
přenesení velkých konferencí s několika tisíci účastníky do virtuálního prostředí, 
přičemž neztrácíte (kromě večírků) nic z toho, na co jste při získávání informací 
zvyklí u takových akcí v reálném životě – prezentace, panelové diskuse, otázky a 
odpovědi, interaktivní přístup.



Proč se registrovat

• Při jakékoli pravidelné aktivitě je mnohem pohodlnější zaregistrovat 
se, tzn. vytvořit si Webex účet (pro osobní použití ve verzi Free 
zdarma) a nainstalovat si podle potřeby aplikaci Webex Teams nebo 
Webex Meetings
• Registraci budete také potřebovat pokud budete v roli organizátora 

schůzky nebo jiné akce

• Více informací o cenách zde 
https://www.webex.com/pricing/index.html

https://www.webex.com/pricing/index.html


Jde to i bez registrace
• Pro občasné návštěvy virtuálních akcí se lze obejít bez registrace i bez 

aplikací
• Na každou akci dostanete pomocí e-mailu pozvánku, kde jsou vždy 

uvedeny podrobné instrukce pro připojení.
• Kliknutím na tlačítko Připojit se (Join) v e-mailu se otevře přihlašovací 

webová stránka s dalšími instrukcemi podle typu akce.
• V prohlížeči máte možnosti:

• kliknout na tlačítko Join Now Tento způsob bude po Vás chtít poprvé instalaci 
rozšíření prohlížeče

• nebo nově také na volbu Join by browser. Při tomto druhém způsobu se 
obejdete bez nutnosti jakékoli instalace



Požadavky

Pro účast na webináři není zapotřebí nic víc než:
• počítač, tablet nebo chytrý telefon
• přístup na internet
• internetový prohlížeč



Pouze audio

• Je možné také událost pouze poslouchat pomocí běžné telefonní linky 
téměř kdekoli na světě, přičemž účastník vždy vytáčí lokální telefonní 
číslo.



Jak se přihlásit
• Po kliknutí na se otevře přihlašovací webová stránka s 

vaší předvyplněnou e-mailovou adresou a heslem akce (NEMĚNIT!), 
doplňte pouze jméno (First name) a příjmení (Last name)

• Klikněte na Join by browser NEW! bez nutnosti jakékoli instalace

• Kliknutí na tlačítko vyžaduje instalaci pluginu do 
prohlížeče.

Připojit se!

Join Now



Co můžete na konferenci aktivně dělat Vy?
• Především hned na začátku po připojení zkontrolovat nastavení vašeho počítače a připojení, a 

ujistit se, že budete moci bezproblémově sledovat obraz i zvuk.
• Sledovat prezentátora nebo panelisty
• Reagovat

• Pomocí ikon
• Hlasem jen po předchozím svolení prezentátora (mikrofon je pro účastníky organizátorem ztlumen)

• Přihlásit se pomocí ikonky „zvednutá ruka“
• a pokud je mi uděleno slovo

• mohu mluvit ke všem účastníkům stejně jako prezentátor
• mohu sdílet svou obrazovku, whiteboard nebo aplikaci

• o udělení slova rozhoduje organizátor akce a může jej kdykoli odebrat a v nezbytném případě 
• Psát otázky do Q&A

• Zde vidíte všechnu dotazy účastníků a odpovědi na ně nebo se můžete přepnout na seznam pouze svých 
dotazů

• Psát do chatu
• Slouží pro komunikaci s organizátorem, moderátorem, panelisty podle nastavení a vašeho následného výběru.



Podporované operační systémy

• Windows 7,8,10 s prohlížeči Internet Explorer 11, Edge, Firefox 52, 
Chrome
• Mac OS X 10.13, 10.14. a 10.15 s prohlížeči Safari 11, Edge, Firefox 52, 

Chrome
• Linux Ubutuntu 14.x, OpenSuSE 13.x, Fedora 18, Red Hat 6 a Debian

8.x nebo ve všech případech novější s prohlížeči Linux (32-bit/64-bit), 
Firefox 48, Chrome 65 a Chromium

• Více informací zde - https://help.webex.com/en-us/1vek5r/Webex-
Meetings-System-Requirements-and-Cross-Platform-Information

https://help.webex.com/en-us/1vek5r/Webex-Meetings-System-Requirements-and-Cross-Platform-Information


Podporovaná mobilní zařízení

• Apple
• iPhone, iPad

• Android
• Samsung Galaxy Series S5 a novější
• Samsung Note Series Note3 a novější
• Samsung Tab Series N8xx a novější
• Sony Xperia Series
• Google Nexus a Pixel Series
• LG G Series
• HTC One Series M8
• Blackberry Series PRIV and DTEK50
• Huawei
• Xiaomi


