
  

 

Úvod: 

  

Souhrn: 

Jako zprostředkovatel online schůzek 

můžete udělat hned několik věcí pro 

zlepšení jejich kvality. Se správnými 

znalostmi a vybavením budou nejen 

užitečné, ale i zábavné.  

Online schůzky, které využívají internetový 

prohlížeč nebo různé aplikace se stávají stále 

populárnější napříč organizacemi, které hledají 

možnosti, jak propojit týmy rozeseté po celém 

světě, zvýšit produktivitu a snížit cestovní 

náklady.  

Online schůzky mají přínos ke spolupráci mezi 

kolegy, různými trhy, učiteli a studenty, a to vede 

k plnění stanovených cílů. Využívání online 

konferencí splňuje primární cíl jak pedagogů, tak 

studentů. Usnadňuje vytvoření co nejlepšího 

vzdělávacího prostředí pro studenty a pomáhá 

pedagogům dosáhnout rovnováhy mezi osobním 

životem a plnění povinností.  

 Tato case study je o tom, jak mohou lektoři, 
hodnotitelé a moderátoři těžit z využívání nástrojů 
pro online schůzky.  
 
Výhody: Online schůzky mohou být nahrávány 

s cílem získat lepší zpětnou vazbu.  

Sdílení obrazovky nabízí studentům možnost 

spolupracovat mimo lekce na dokumentech, 

tabulkách a dalším. 

Skupinový chat může být využit pro kvízy nebo 

dotazníky. Do lekcí je možné přizvat externí 

lektory, experty, anebo i členy samotné 

organizace bez ohledu na to, kde se právě 

nacházejí.  

“Online schůzky mi jako kouči umožňují využívat 
množství nástrojů pro vzdálenou komunikaci, které 
mi pomáhají udržet kontakt co nejvíce osobní. ” 

Robin Hensley,  
Online kouč 
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Historie online schůzek a tipy a 
triky: 

Online platformy během pandemie  

Online schůzky umožňuji lidem zůstat 
v kontaktu a stále efektivní v jejich práci. Ještě 
důležitější se staly během lockdownů 
způsobených COVID-19. 

První koncepty videokonferencí se objevili již v 70. 

letech 19. století, kdy Bell Labs přišli s nápadem 

přenášet video a audio přes kabelové spojení. Ale 

až o několik desetiletí později se nápad uskutečnil. 

Studenti v  Cambridge University Computer 

Department Science Department sestrojili první 

webkameru v roce 1991. 

Jednou z nejrozšířenějších platforem je Skype, 

který byl spuštěn v srpnu 2003, o deset let později 

přišel Zoom a v roce 2017 se připojil Microsoft 

s MS Teams a Google představil Google Meet. 

Tipy pro excelentní videokonference: 

• Schůzek se účastněte v tichém prostředí. 

• Používejte svůj notebook ne telefon. 

• Dívejte se do kamery. 

• Mějte neutrální pozadí.  

• Na začátek zkuste prolomit ledy. 

• Ujistěte se, že každý dostane možnost 

mluvit. 

• Vybírejte konkrétní lidi, kteří mají 

odpovědět na otázky.  

 Telekonference rozšířili možnosti lektorů, 
studentů, motivačních řečníků a dalších 
v komunikaci s kolegy a studenty kdekoliv a 
kdykoliv.  
 
Pro profesionály v Education, Learning and 
Development se staly online lekce každodenní 
záležitostí. Virtuální školení a podobné termíny se 
staly populární, jak se lidé začali obracen na 
virtuální platformy ve snaze se dále vzdělávat. 
  
Google Meet měl přes 100 miliónu aktivních 
meetingů denně v roce 2020 (Source: TheVerge) 
a Microsoft Teams 75 miliónů denně v roce 2020 
(Source: Windows Central). 
 
“ Například Zoom měl 10 miliónů aktivních online 
schůzek v roce 2019, ale v dubnu 2020 toto číslo 
narostlo na více než 300 miliónů.”  

Evans, 2020 
 

„Při online schůzce musíte být cílevědomější 
pokud jde o načasování, přechody a organizaci 
online schůzky oproti klasické fyzické schůzce. 
Zároveň je důležitě vyzvat lidi, ať nemají stále 
ztišené mikrofony, aby probíhal dialog.” 

Bonni Stachowia 

Professor businessu a management 

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 

simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině. 

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/ 

  

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze 

názory autora a Komise nemůže nést odpovědnost za jakékoli použití informací v ní 

obsažených 

 


