
 

ADOBE CONNECT: Rezervace termínu a příprava webináře 
K uskutečnění webináře v Adobe Connect potřebujete: 

• počítač (notebook, tablet, telefon),  

• dobré připojení k internetu,  

• kameru,  

• mikrofon,  

• sluchátka,  

• uživatelský účet CAS,  

• aplikaci Adobe Connect meeting,  

• založenou konferenční místnost a  

• nainstalovaný Flash Player verze 13.0 nebo vyšší. 
  

Automatický rezervační systém byl spuštěn 15. 6. 2020 na adrese https://meetings.cesnet.cz/cuni/  

a je v něm potřeba provádět veškeré rezervace po 1. 7. 2020. Webovou aplikaci pro automatické rezervace 
termínů a kapacity včetně vytváření a správy konferenčních místností v Adobe Connect UK poskytuje a provozuje 
pro Univerzitu Karlovu sdružení Cesnet.  
Tento rezervační systém pro uživatele automaticky vytváří konferenční místnost, takže již není potřeba jí vytvářet 
ručně. Po 1. 7. 2020 budou všechny konferenční místnosti vytvořené ve starém systému přesunuty do toho 
nového. Výhodami tohoto nového rezervačního systému je zejména to, že automaticky hlídá využití kapacit pro 
daný termín a čas. Zároveň upozorňuje, pokud se ke konferenci připojí více účastníků, než pro kolik byl termín 
zarezervován. Umožňuje vytvářet i opakované konference, jejichž nastavení konferenčních místností bude trvalé. 
Tou nejvýraznější výhodou oproti dřívějšímu manuálnímu systému rezervací je to, že uživatel dostane okamžitou 
odpověď, že rezervace proběhla v pořádku. Systém zároveň rozesílá automatická oznámení e-mailem. 
Po přihlášení v rezervačním systému vidí uživatel přehledně všechny své místnosti a může zde spravovat své 
nahrávky. 
 
Přihlášení se do rezervačního systému na adrese https://meetings.cesnet.cz/cuni/  probíhá přes Centrální 
autentifikační službu UK (dále jen CAS). 
 

Obr 1.: Rozhraní rezervačního systému po přihlášení 
 

Prohlédnout využití kapacity zdrojů 
Po kliknutí na tuto volbu si můžete zkontrolovat vytížení v požadovaném termínu. Jednoduše máte možnost zvolit 
rozmezí termínů a systém vám zobrazí, na kolik procent je v daný termín kapacita využita. 
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Vytvořit novou virtuální místnost 
Po kliknutí na volbu Vytvořit novou virtuální místnost máte v první řadě možnost zvolit její název a popis. Název 
se dosazuje do odkazu za doménu, proto nesmí obsahovat jiné znaky než alfanumerické znaky bez diakritiky, 
pomlčku nebo podtržítko. Název místnosti, a tedy i odkaz na ni (vlastní URL) je možné později změnit. 
 

Obr. 2: Vytvoření virtuální místnosti 
 
V následujícím kroku máte možnost přidat další uživatele a nastavit jim oprávnění. Dalšího uživatele přidáte přes 
zelené tlačítko Přidat. Oprávnění můžete vybírat z této nabídky: 

• Vlastník – může zobrazit detail požadavku na rezervaci místnosti, upravit nebo smazat místnost, 
spravovat místnost a její uživatelské oprávnění a zarezervovat kapacitu pro permanentní místnost. 

• Uživatel – může zobrazit detail požadavku na rezervaci místnosti, zobrazit správu místnosti a 
zarezervovat kapacitu pro permanentní místnost. 

• Zobrazení – oprávnění umožňuje pouze zobrazit detail požadavku na rezervaci místnosti a zobrazit 
správu místnosti. 

 

Obr. 3: Nastavení uživatelských oprávnění 
 
V následujícím kroku můžete nastavit účastníky webové schůzky. Z předchozího kroku se automaticky přidají 
uživatelé s oprávněním Vlastník. Ti mají v konferenční místnosti přidělenou roli Hostitel. Roli lze v tomto kroku 
změnit. Další účastníky přidáte opět přes zelené tlačítko Přidat. Účastníky lze také z konferenční místnosti 
odebrat (smazat). V tomto kroku je možné přidat další uživatele, kteří se budou do konferenční místnosti také 
přihlašovat s určitou rolí, například Přednášející. Mělo by jít o pravidelné účastníky konference – hostitele a 
přednášející. Studenty přidávejte až později při rezervaci času a kapacity.  
 
Můžete vyhledávat mezi účastníky s uživatelským účtem (může se přihlásit přes CAS) nebo můžete vyplnit 
uživatele bez uživatelského účtu (nemá oprávnění UK), který dostane pozvánku e-mailem. 
 
  



 

K dispozici jsou tyto role: 

• Účastník – může se do místnosti připojit. Pro uživatele bez účtu zvolte veřejný nebo řízený přístupový 
mód.  

• Přednášející – může se do místnost připojit, sdílet obrazovku počítače a dokumenty, vysílat obraz a zvuk. 
Nemůže měnit nastavení konferenční místnosti.  

• Hostitel (administrátor) - má pro místnost všechna možná oprávnění.  

 
Obr. 4: Nastavení účastníků 

 
V následujícím kroku veškerá předchozí nastavení potvrďte kliknutím na zelené tlačítko Dokončit. 
 
Vytvořenou místnost můžete i nadále upravovat. V přehledném zobrazení pak vidíte veškeré své nastavení. 
V dolní části pak vidíte zelené tlačítko Zarezervovat čas a kapacitu, které umožňuje pro danou konferenční 
místnost zarezervovat konkrétní termín. 
 

 
Obr. 5: Vytvořená místnost 

 
  



 

Zarezervování času a kapacity 
Rezervovat čas konání webináře a kapacitu místnosti je možné pouze pro již vytvořenou konferenční místnost. 
Dále si ověřte, že kapacita je v zamýšleném období volná. Na hlavní stránce klikněte na odkaz: Prohlédnout využití 
kapacity zdrojů (viz výše). 
Poté si vyplníte detaily setkání jako je počet účastníků, termín, čas a opakování. Poslední možností je nastavení 
přístupového módu místnosti, což Vám umožňuje nastavit způsob, jak a kdo se bude schopen do místnosti dostat. 
Význam jednotlivých možností je: 

• Veřejný – připojit se může každý, kdo má k dispozici URL místnosti.  

• Řízený – připojit se mohou uživatelé, které administrátor (vlastník) nastaví v sekci „Účastníci“ a hosté se 
souhlasem Hostitele konference.  

• Privátní – připojit se mohou pouze uživatelé, které administrátor (vlastník) nastaví v sekci „Účastníci“. 
 

Obr. 6: Rezervace času a kapacity 
 
V dalším kroku ještě můžete upravit účastníky a případně upravit text pozvánky. Na závěr již zbývá jen potvrzení 
rezervace. Kapacita pro konferenční místnost se začne vytvářet. Jakmile se kapacita vytvoří, zobrazí se připravená 
událost v seznamu. 
 

Příprava místnosti před setkáním 
Pokud si chcete místnost před samotným setkání připravit, rezervujte si termín i pro přípravu. V rezervačním 
systému si můžete zarezervovat čas pro sebe v libovolný časový moment. Důležité je, aby v daný čas nebyla 
vyčerpána kapacita serveru. Je také možné pro rezervovaný čas nastavit dobu, po kterou má být konferenční 
místnost otevřena před začátkem plánovaného setkání. 
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