
 

ADOBE CONNECT: Panely a základní ovládání webináře 

Obr. 1: Základní rozložení aplikace 
 
Když se dostanete do aplikace (viz návod 2: ADOBE CONNECT: Spuštění webináře), uvidíte základní rozložení 
jednotlivých panelů: 

 Camera and Voice – přes tento panel můžete vysílat obraz, přes tlačítko Spustit mou kameru a potom Sdílet 

 Seznam účastníků – zobrazuje přítomné a jejich role (vy máte roli hostitele, takže můžete měnit nastavení 
místnosti, spouštět prezentace, sdílet obrazovku počítače, zapínat a vypínat mikrofony ostatních a určovat 
jejich role, pak může samozřejmě přednášet a prezentovat. Ostatní mají roli účastníka a mohou pouze 
sledovat prezentaci, poslouchat přednášku a psát textové zprávy do chatu) 

 Chat – pro textovou komunikaci, kterou vidí všichni účastníci 

 Poznámka – zde můžete psát různé poznámky, které uvidí i účastníci 

 Sdílení – umožňuje sdílet obrazovku Vašeho počítače všem účastníkům, spustit prezentaci nebo jiné soubory 
 

 
Obr. 2: Rozložení panelů - Diskuse 



 

Kromě základního rozložení jsou v Adobe Connect přednastaveny ještě další dvě – Diskuse a Spolupráce. Jak již 
napovídá název, v rozložení Diskuse jsou hlavně panely ke komunikaci s posluchači jako je panel Chat, Anketa 
nebo poznámky k diskusi (viz obr. 9). V panelu spolupráce (viz obr. 10) je pak panel Tabule, na který můžete kreslit 
příslušnými nástroji podobně, jako na „školní“ tabuli, nebo například panel File Share, přes který můžete 
studentům sdílet soubory. Mimo těchto přednastavených rozložení si můžete jednoduše přidat a vytvořit další, 
nové. K tomu slouží ikonka v pravém dolním rohu – symbol „+“. 
 

 
Obr. 3: Panel spolupráce 

 
Tato výše zmíněná rozložení jsou přednastavená, ale není nezbytné, abyste je využívali pouze takto. Pokud 
některý z panelů nepotřebujete, lze ho jednoduše skrýt (kliknutím v pravém horním rohu daného panelu na 
symbol tří vodorovných čar.  

 
Obr. 4: Odstranění panelu 

 
Dále můžete panely maximalizovat, čímž se daný panel roztáhne na celou obrazovku a v ten moment studenti 
vidí pouze ten. Nebo je možnost panely různě přesouvat, podle toho, kde na obrazovce se vám daný panel hodí 



 

nejvíce. To uděláte tím, že kliknete na daný panel v jeho horní části a jednoduše ho přetáhnete, kam potřebujete. 
Nebo můžete, kliknutím na okraj panelu a táhnutím, panel téměř libovolně zvětšovat či zmenšovat. Pokud chcete 
přidat nový panel, kliknete v horní liště na položku Panely a vyberete si ten, který zrovna potřebujete. 
 

 
Obr. 5: Přidání dalšího panelu 

 
Pokud chcete úpravy rozložení provádět tak, aby to sledující uživatelé (studenti) hned neviděli, můžete si 
v pravém dolním rohu pomocí ikonky překříženého nářadí zapnout režim úprav. Studenti uvidí stále staré 
rozložení až do momentu, kdy režim úprav zase vypnete. 

Obr. 6: Zapnutí režimu úprav 
 


