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4. WEBEX MEETING – RIADENIE 

KONFERENCIE 

 

Po tom čo sme sa úspešne prihlásili do spustenej videokonferencie – meetingu, 
objaví sa nám nasledovná obrazovka samotného videokonferečného programu: 

 

Toto je zobrazenie na počítači organizátora konferencie ( rola HOST). Ak by sme 
chceli  detailne popísať celý obsah uvedenej obrazovky, museli by sme detailne 
popísať jednotlivé prvky a to najlepšie samostatnými scanmi obrazoviek a to už je 
obrovská práca, do ktorej sa už nepúšťam. Preto uvádzam len základný popis  
tohto skenu so stručným vysvetlením.  

Vo veľkom obrazovom okne je záber z kamery účastníka konferencie a v malom 
okne vpravo dole je miniatúra záberu z kamery samotného  organizátora 
konferencie: 

Po pravej strane tohto videookna máme okno, v ktorom môžeme jednak vidieť ale 
aj menežovať  jednotlivých účastníkov meetingu . V hornej lište máme základné 
menu funkcií, ktoré  môže využívať ako organizátor konferencie (HOST) tak aj 
účastník konferencie(GUEST). Samotné položky v týchto MENU sú pre  roly 
HOST aj GUEST (takmer) rovnaké, avšak pre rolu GUEST sú viaceré funkcie či 
nastavenie nedostupné.  

Popis tohto menu a jednotlivých položiek  by bol pomerne rozsiahly a nie je mojim 
zámerom urobiť ich kompletný popis a výklad. Význam jednotlivých položiek je 
obvyklý ako v iných programoch a nie je potrebné ich všetky vysvetľovať.  
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Veľmi stručný prehľad hlavného menu programu WEBX MEETING Je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 

FILE –  menu pre prácu so súbormi 

EDIT  menu pre editáciu dokumentov 

SHARE  menu pre riadenie zdieľania  obsahu  (súborov, obrázkov, 
multimédií 

VIEW menu pre úpravu zobrazovanie samotnej aplikácie ( ktoré 
klienka sa budú zobrazovať a ktoré nie 

AUDIO menu na doplnové nastavovania parametrov AUDIO a VIDEO 

PARTICIPANT menu na riadenie rôznych charakteristík a oprávnení pre 
účastníkov a prideľovanie rôznych rolí  

MEETING Menu na získanie informácií o meetingu, spustenie nahrávani 
meetingu a na niektoré iné akcie 

HELP Rôzne pomocné a testovacie funkcie 

 

Význam jednotlivých funkcií či nastavení  je najlepšie si overiť reálnou prácou 
s týmto systémom a na to potrebujeme ako minimum  jeden systém ako HOST 
a jeden systém ako GUEST, čo však vzhľadom na existenciu programu FREE nie 
je nerealizovateľné. 

Okrem menu v hornej lište máme niektoré ovládacie prvky (duplicitne)  prístupné 
aj cez ikonky priamo na veľkej ploche videa. 

V pravom hornom rohu máme malý krúžok s písmenom (i)  uprostred. Klinkutím 
na tento prvok získame rýchlo informácie o zapnutej konferencii – prístupový 
kódn, adresa URL a ďalšie údaje. Je to ekvivalent menu: MEETING –> 
Information.  

V strede hornej časti obrazovky máme  ikony pomocou ktorých si vieme vybrať, čo 
(koho) chceme mať zobrazeného na hlavnom obraze a vybraného účastníka si 
môžeme potom  „prišpendliť“ na plochu. Tu však budeme mať najčastejšie 
zobrazené video od  tzv. PRESENTERA, teda účastníka, ktorý v danej chvíli  
prednáša svoj príspevok , ktorý môže byť spojený s prezentáciou ( zdieľaním) 
rôznych dokumentov, ktoré je samozrejme vhodné vidieť.  Kliknutím na ikonku 
špendlíka sa nám otvorí okno, pomocou ktorého si môžeme vybrať, koho chcem 
mať zobrazeného v hlavnom okne ( môžem to byť na kontrolu aj ja sám) Týmto 
nastavením sa nemní to čo vidia ostatní účastníci. 
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Na spodnej časti hlavného obrazového poľa máme ikony na rýchle ovládanie 
audia, videa, zdieľania obsahu, spúšťanie nahrávania ,  „zatvorenie“ účastníka,  až 
po opustenie meetingu (guest) alebo uzatvorenie meetingu( host): aj keď sa toto 
menu dá vypnúť, je vhodné ho tam ponechať, lebo často môžeme potrebovať 
vypnúť svoj  obraz alebo zvuk. Keď sa tieto ikony  dlhšie nepoužívajú skryjú sa  
s výnimkou ikonu MUTE. Tu je potrebné vysvetliť, že počas toho, kedy  
prednášajúci( PRESENTER  alebo organizátor(HOST) hovoria  by mali byť ostatní 
ticho, čo sa najjednoduchšie zaistí zapnutím funkcie MUTE ( pre seba. ) potom ak 
chcem hovoriť ( alebo sme vyzvaní sa k veci vyjadriť)  musíme  zapnúť svoje 
audio ( UNMUTE) a preto je vhodné, aby táto ikona bola stále k dispozícii. 

Na hlavnej obrazovke môžeme mať zapnuté zobrazenie miniatúr niektorých 
účastníkov meetingu. Nie je samozrejmé cieľom pokryť si celú plochu obrazu 
týmito miniatúrami, ale je vhodné tam mať zobrazeného organizátora ( HOST) ako 
aj súčasného prednášajúceho ( PRESENTER)  . Miniatúra videa  aktuálneho  
prednášajúca je na zvýraznenie orámovaná hrubšou bledomodrou čiarou. 

OKNO ÚČASTNÍKOV 

Vpravo od okna s videami môžeme mať zobrazené okno so zoznamom 
účastníkov, v ktorom vidíme okrem iného aj akú majú rolu ( host, presenter ) a kde 
môžeme meniť aj niektoré nastavenia ( zobrazovanie videa,  mute/unmute audio 
atď.. 

V tomto okne napríklad môžeme rýchlo meniť rolu presentera jednoducho tým, že 
presunieme  ikonu guličky (loptičky) z jedného účastníka na druhého účastníka.  

Účastníci môžu využívať toto okno na to, aby sa prihlasovali do diskusie. V ich 
verzii aplikácie ( GUEST)  majú totiž v riadku so svojim menom  ikonu ručičky 
a keď kliknú na túto ikonu a zmení farbu na bledomodrú, znamená to ako keby 
mali zdvihnutú ruku v bežnej diskusii: U „HOSTA“ sa táto „ručička“ objaví tiež 
v riadku s menom prihlasujúceho sa účastníka: Tak vidí HOST, kto sa hlási do 
diskusie a môže túto diskusiu účinne riadiť aj na diaľku. Udelí mu slovo a nastaví 
pre jeho mikrofón UNMUTE a môže preto hovoriť. 

 

RIADENIE KONFERENCIE 

Hlavné slovo má pri riadení meetingu HOST, ktorý má na väčšinu činností tie 
najvyššie privilégiá. Avšak niektoré veci ( nastavenia) sú v právomoci jednotlivých 
účastníkov, takže nie všetko ovplyvňuje len HOST.  Veľmi záleží na tom, ako 
HOST zvláda metodicky obsluhu celej konferencie prostredníctvom tejto aplikácie. 
Aj keď to vyzerá jednoducho, chce to isté skúsenosti, aby konferencie prebiehala 
hladko a bel problémov. Tu je potrebné si uvedomiť, že do priebehu konferencie 
zasahujú aj viaceré SPOZDENIA, ktoré môžu miestami narobiť aj chaos, preto je 
potrebné , aby všetci účastníci meetingu boli disciplinovaní, počúvali pokyny  
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organizátora alebo prezentera a nerobili veľmi rýchlo rôzne zmeny, pričom ani 
nevedie, čo  tým spôsobia.  Preto úspešný priebeh konferencie závisí nie len na 
organizátorovi samotnom, ale aj na ostatných zúčastnených.  

CHAT 

V programe je integrovaná aj funkcia CHAT,  pomocou ktorej je možné si  počas 
stretnutia odovzdávať verejné ale aj privátne odkazy  v písomnej forme - teda 
nerušia samotnú audiovizuálnu prezentáciu. Samotné okienka na CHAT sa 
zobrazia v okne PARTICIPANTS pod zoznamom účastníkov. Túto funkciu však 
musíme mať cez hlavné menu zapnutú ( zobrazenú) cez menu VIEW –> 
PANELS–> MANAGE PANELS, inak sa nám CHAT v pravom okne nezobrazí. 

 

ZÁVER 

Tento popis vlastností  systému WEBEX MEETING a práce s týmto systémom 
určite nie je úplný. Avšak mal by postačovať na zvládnutie práce s týmto 
systémom a na úspešné zorganizovanie jednoduchších videokonferenčných 
stretnutí. Ak sa budú  takéto stretnutia konať častejšie určite  ich organizátori ale aj 
samotní účastníci budú lepšie zvládať prácu s týmto zaujímavým nástrojom 
a budú tak vedieť zorganizovať svoju spoluprácu v rôznych teamoch aj bez toho, 
aby sa ku všetkým detailom museli aj osobne schádzať.  Dnešná situácia 
s pandémiou  COVID-19  ukázala, že život sa nemusí celkom zastaviť, pokiaľ sa 
naučíme využívať aj takéto moderné komunikačné nástroje a pomocou nich riadiť 
našu činnosť aj na diaľku. Aj keď nie všetko sa dá takto vyriešiť, určite to pomôže  
urýchliť práce na rôznych projektoch.  Preto nebojme sa a skúsme využívať aj 
takéto nástroje. 

 

● 


