
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Zoom Webinář KNOU 2020 
Jak se připojit k webináři 
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Klikněte na odkaz na webinář, který naleznete na webu www.knou.cz nebo v pozvánce rozeslané  

11. 5. 2020 pořadatelem konference.  

 

Spuštění přes Internet Explorer  
Pokud používáte webový prohlížeč Internet Explorer, objeví se Vám následující obrazovka, kde 

prosím klikněte na tlačítko spustit v dolní části obrazovky. 

 

 

mailto:info@adalo.cz
http://www.knou.cz/


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Po kliknutí na tlačítko spustit se objeví následující okno se stažením aplikace pro připojení do 

webináře. 

 

 

Je možné, že se Vás Váš systém zeptá, zda chcete aplikaci opravdu spustit, prosíme klikněte na ANO a 

potvrďte spuštění aplikace, jinak nebude možné se k webináři připojit.  

Po spuštění aplikace prosíme vyplňte Vaše jméno, příjmení (nebo přezdívku) a e-mailovou adresu. A 

poté klikněte prosím na tlačítko Join Webinar 

 

 

Pokud si vyzkoušíte připojení dříve, než je naplánovaný webinář, objeví se Vám toto okno. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

 

Po spuštění webináře se automaticky přepne do rozhraní webináře.  

 

V hlavní části okna uvidíte samotný webinář. Zde budou vidět všechny přednášky a diskuze. 

Ve spodní části okna naleznete po najetí myši další funkce webináře a možnosti se zapojit. 

 

Po kliknutí na tlačítko chat můžete komunikovat s ostatními účastníky webináře a pokládat otázky 

přednášejícím. Prosíme v případě dotazů na přednášející napište, komu je dotaz směřován. 

Děkujeme. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

 

 

 

V průběhu webináře budete mít možnost hlasovat na otázky přednášejících, automaticky se Vám 

objeví okno s otázkou a možnostmi. Stačí vybrat Vaši jednu nebo více odpovědí a odeslat jí. Po 

ukončení hlasování se automaticky objeví i výsledky hlasování. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Spuštění přes Google Chrome   

Pokud používáte webový prohlížeč Google Chrome, objeví se Vám následující obrazovka, kde prosím 

klikněte na stažený soubor v dolní části obrazovky. 

 

 

Po kliknutí na tlačítko spustit se objeví následující okno se stažením aplikace pro připojení do 

webináře. 

 

 

Je možné, že se Vás Váš systém zeptá, zda chcete aplikaci opravdu spustit, prosíme klikněte na ANO a 

potvrďte spuštění aplikace, jinak nebude možné se k webináři připojit.  

 

Po spuštění aplikace prosíme vyplňte Vaše jméno, příjmení (nebo přezdívku) a e-mailovou adresu. A 

poté klikněte prosím na tlačítko Join Webinar 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

 

 

Pokud si vyzkoušíte připojení dříve, než je naplánovaný webinář, objeví se Vám toto okno. 

 

Po spuštění webináře se automaticky přepne do rozhraní webináře.  

V hlavní části okna uvidíte samotný webinář. Zde budou vidět všechny přednášky a diskuze. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Ve spodní části okna naleznete po najetí myši další funkce webináře a možnosti se zapojit. 

 

Po kliknutí na tlačítko chat můžete komunikovat s ostatními účastníky webináře a pokládat otázky 

přednášejícím. Prosíme v případě dotazů na přednášející napište, komu je dotaz směřován. 

Děkujeme. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

V průběhu webináře budete mít možnost hlasovat na otázky přednášejících, automaticky se Vám 

objeví okno s otázkou a možnostmi. Stačí vybrat Vaši jednu nebo více odpovědí a odeslat jí. Po 

ukončení hlasování se automaticky objeví i výsledky hlasování. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Spuštění přes Mozilla Firefox   

Pokud používáte webový prohlížeč Mozilla Firefox, objeví se Vám následující obrazovka, kde prosím 

klikněte uložit soubor v menším okně a poté na modrou šipku vpravo v horní části obrazovky, pak 

klikněte na stažený soubor z nabídky. 

 

 

Po kliknutí na tlačítko spustit se objeví následující okno se stažením aplikace pro připojení do 

webináře. 

 

 

Je možné, že se Vás Váš systém zeptá, zda chcete aplikaci opravdu spustit, prosíme klikněte na ANO a 

potvrďte spuštění aplikace, jinak nebude možné se k webináři připojit.  

Po spuštění aplikace prosíme vyplňte Vaše jméno, příjmení (nebo přezdívku) a e-mailovou adresu. A 

poté klikněte prosím na tlačítko Join Webinar 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

 

 

Pokud si vyzkoušíte připojení dříve, než je naplánovaný webinář, objeví se Vám toto okno. 

 

Po spuštění webináře se automaticky přepne do rozhraní webináře.  

 

 

 

V hlavní části okna uvidíte samotný webinář. Zde budou vidět všechny přednášky a diskuze. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Ve spodní části okna naleznete po najetí myši další funkce webináře a možnosti se zapojit. 

 

Po kliknutí na tlačítko chat můžete komunikovat s ostatními účastníky webináře a pokládat otázky 

přednášejícím. Prosíme v případě dotazů na přednášející napište, komu je dotaz směřován. 

Děkujeme. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

V průběhu webináře budete mít možnost hlasovat na otázky přednášejících, automaticky se Vám 

objeví okno s otázkou a možnostmi. Stačí vybrat Vaši jednu nebo více odpovědí a odeslat jí. Po 

ukončení hlasování se automaticky objeví i výsledky hlasování. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Spuštění přes Microsoft Edge   

Pokud používáte webový prohlížeč Microsoft Edge, objeví se Vám následující obrazovka, kde prosím 

klikněte na Spustit v dolní části obrazovky. 

 

 

Po kliknutí na tlačítko spustit se objeví následující okno se stažením aplikace pro připojení do 

webináře. 

 

 

Je možné, že se Vás Váš systém zeptá, zda chcete aplikaci opravdu spustit, prosíme klikněte na ANO a 

potvrďte spuštění aplikace, jinak nebude možné se k webináři připojit.  

 

Po spuštění aplikace prosíme vyplňte Vaše jméno, příjmení (nebo přezdívku) a e-mailovou adresu. A 

poté klikněte prosím na tlačítko Join Webinar 

mailto:info@adalo.cz


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

 

 

Pokud si vyzkoušíte připojení dříve, než je naplánovaný webinář, objeví se Vám toto okno. 

 

Po spuštění webináře se automaticky přepne do rozhraní webináře.  

 

 

 

V hlavní části okna uvidíte samotný webinář. Zde budou vidět všechny přednášky a diskuze. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Ve spodní části okna naleznete po najetí myši další funkce webináře a možnosti se zapojit. 

 

Po kliknutí na tlačítko chat můžete komunikovat s ostatními účastníky webináře a pokládat otázky 

přednášejícím. Prosíme v případě dotazů na přednášející napište, komu je dotaz směřován. 

Děkujeme. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

V průběhu webináře budete mít možnost hlasovat na otázky přednášejících, automaticky se Vám 

objeví okno s otázkou a možnostmi. Stačí vybrat Vaši jednu nebo více odpovědí a odeslat jí. Po 

ukončení hlasování se automaticky objeví i výsledky hlasování. 
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 

Spuštění na chytrém telefonu se systémem Android   

Pokud používáte chytrý telefon se systémem Android, objeví se Vám po kliknutí na link následující 

obrazovka, kde prosím klikněte na Download from Google Play. Otevře se Vám aplikace Google Play, 

kde klikněte na instalovat. 

            

 

Po nainstalování aplikace klikněte znovu prosím na link. Je možné, že budete dotázáni, zda chcete 

otevřít link pomocí aplikace Zoom, prosíme klikněte na ANO (OK) a potvrďte spuštění aplikace, jinak 

nebude možné se k webináři připojit.  

 

Po spuštění aplikace prosíme vyplňte Vaše jméno, příjmení (nebo přezdívku) a e-mailovou adresu. A 

poté klikněte prosím na tlačítko OK. Pokud si vyzkoušíte připojení dříve, než je naplánovaný webinář, 

objeví se okno s čekáním na spuštění webináře. Po spuštění webináře se automaticky přepne do 

rozhraní webináře.  
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V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@adalo.cz nebo na telefonu 
724 600 747. 
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