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Svět webinářů

Vanda Vaníčková

Všichni, a to i zarytí odpůrci technologického pokroku, musí uznat, že technika mnoho věcí usnadňuje. Netápeme 

v autoatlasu, ale zadáme trasu do GPS navigace, nevystojíme důlek u dřezu, jen naplníme myčku. Funguje to i 

v oblasti vzdělávání - za přednáškou populárního lektora už dnes nejedeme desítky kilometrů: přihlásíme se na 

školení po síti - na webinář.

Webinář je označení kurzu, semináře či školení, které probíhají v elektronickém prostředí. Řečeno jednoduchou 

rovnicí: WEB + SEMINÁŘ = WEBINÁŘ. Obdobně jako například e-leamingové kurzy, jimž jsme se v loňských 

číslech zpravodaje věnovali,[1] existují i webináře v různých modifikacích. Zároveň se nabízejí různé příležitosti k 

jejich využití – firemní vzdělávání, komerční projekty, další vzdělávání pedagogických pracovníků či zájmové 

vzdělávání, když se kdokoli chce dozvědět něco zajímavého. Následující řádky představí jednu z možných forem 

fungování webinářů.

Základem webináře je připojení každého účastníka, včetně lektora, k internetu. V danou hodinu se uživatelé 

pomocí odkazu (obdrží od pořadatele) připojí a vstoupí do učebny. Učebnu, elektronickou třídu, vytváří firma či 

lektor pořádající webinář pomocí speciálního softwaru. Jedním z příkladů jsou nástroje WizIQ 

(http://www.wiziq.com/) nebo  OpenMeetings (http://openmeetings.apache.org/). Každé webinářové prostředí je 

jiné, v základu ale vždy umožňuje totéž: připojení lektora a sdílení jeho zvuku, obrazu z webkamery a nasdíleného 

obsahu (prezentace, poznámky, obrázky aj.). Účastníkům je nejčastěji umožněno vše pasivně sledovat, z 

aktivních funkcí pak mohou využívat chat ke komunikaci s lektorem. Alternativou k popsané akci je umístění 

záznamu z webináře (nebo pouze nahraného výkladu lektora) na web, kde si jej může zájemce kdykoli spustit.

Mezi výhody webinářů patří, jak vyplývá z popisu, pohodlí domova bez nutnosti dojíždění na školení. Na kurz o 

celoživotním vzdělávání se s klidným srdcem můžete vydat v pyžamu a s kávou v ruce. Zároveň jsou mnohdy 

webináře organizovány v čase, který nevyžaduje volno v práci, zanedbání rodiny nebo jiných povinností. 

Nevýhody webinářů korespondují s obecnými negativy vzdělávání, jež neprobíhá tváří v tvář (absence osobního 

kontaktu, kterou je potřeba vynahradit kontaktními a aktivizujícími otázkami pro účastníky) a jež je realizováno 

v elektronickém prostředí (nedostatečná úroveň informační gramotnosti, problematický přístup k internetu aj.).[2]

Webinář však nemusí být začátkem i koncem jednoho vzdělávacího záměru, může být součástí cyklu 

vzdělávacích aktivit. Lektor ho může pojmout jako dílčí část spolupráce s účastníky a navázat na něj například 

e-learningovým kurzem nebo jiným sdílením podpůrných metodických materiálů.

Co říci o webináři závěrem? S nadsázkou je vše, až na skutečnost, že lektor může být na opačném konci světa 

než účastníci, jako na reálné přednášce. Prezentace, charizma lektora, zvídavé dotazy auditoria. To důležité 

zůstává.
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[1] Ve zpravodaji naleznou zájemci články „E-learning aneb Učíme se elektronicky“ a „E-learning na půdě českých 

knihoven" ve 2. a 3. čísle loňského roku.

[2] V článku Pojďme pustit knihovnické webináře do světa aktuálního čísla zpravodaje naleznete informace o 

pilotním projektu SVK HK, jehož cílem bylo otestovat výhody a nevýhody nové formy výuky a její využitelnost pro 

prostředí knihoven.
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