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Netradiční webinář

Tomáš Pírko 

V rámci porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Hradec Králové, konané v úterý 26. května 2016 

v Knihovně města Hradce Králové, proběhl netradiční seminář. Jednalo se o tzv. webinář (seminář na webu). Kurz 

se uskutečnil pod vedením mladé lektorky Mgr. Vandy Vaníčkové. Pro všechny zúčastněné knihovníky to bylo 

vůbec první setkání s podobnou výukou v reálném čase.

Neobvyklost kurzu spočívala především v situaci, za jaké se odehrával. Celé školení probíhalo na internetu, 

přičemž všichni jeho účastníci setrvávali v jedné budově (v tomto případě v hradecké městské knihovně). Díky 

sezvání aktérů na jedno místo mohla lektorka jednat flexibilně a případně odladit jakékoliv technické problémy, 

které by nastaly. Pro účastníky, kteří neměli širší znalosti týkající se užívání PC, vznikla tak jedinečná možnost vše 

si vyzkoušet bez zbytečných obav.

Školení zahájila v zasedací místnosti organizátorka porady metodička Bc. Kateřina Hubertová. Nejprve všem 

zúčastněným přidělila notebooky a vysvětlila, jak se přihlásit do virtuální učebny. Poté byla kurzistům určena místa 

v budově knihovny, kde samostatně absolvovali celý seminář.

Počítačové znalosti jednotlivých účastníků byly na různé úrovni. Nakonec však žádný z kurzistů neměl problém 

s připojením a zapojením do společné elektronické konference. Lektorka nespěchala a poskytla dostatek času na 

seznámení s webovým prostředím a absolvováním jednotlivých kroků vedoucích k zahájení webináře. Mgr. Vanda 

Vaníčková nejprve vyzkoušela komunikaci pomocí chatu a ujistila se, zda ji všichni vidí a slyší. Poté přiblížila účel 

semináře, vysvětlila jeho praktické využití v běžném životě, ale i v pracovní praxi.

Webinář se tematicky věnoval internetovému kanálu YouTube, který je mezi současnou mladou generací velmi 

populární a využívaný. V úvodu nechyběla základní kategorizace a vysvětlení pojmů jako youtuber nebo vlogger.

Čím se webinář z mého pohledu stal přínosným? Školení mě přimělo se zamyslet, jaká skupina lidí kanál 

YouTube využívá. Jak se chová nejmladší generace na internetu? Jakým způsobem při vyhledávání v tomto 

prostředí uvažuje? Jak by tedy bylo možné využít YouTube k tomu, abychom co nejlépe vytvořili a co 

nejefektivněji zacílili reklamu své instituce (knihovny)? Co mi však na kurzu scházelo (jakožto pokročilejšímu 

uživateli internetu), byla problematika vkládání a úpravy vlastních videí.[1]

Osobně bych pořádání dalších webinářů určitě doporučil. Mohou tak usnadnit časově vytíženým lidem absolvovat 

kurzy, které je zajímají, aniž by museli opustit pohodlí svého domova či teplo své kanceláře.

O autorovi:

Vystudoval obor informační management na Univerzitě Hradec Králové. V současné době pracuje v Knihovně 

města Hradce Králové na provozním oddělení. Na seminář se přihlásil, protože se rád učí novým věcem, zaujalo 

ho téma YouTube, a také aby se více dozvěděl o možnostech webinářů. Zajímá ho, kdo je cílová skupina sledující 

YouTube. Získané znalosti chce využít při stříhání videí z akcí knihovny, která budou umístěna právě na YouTube.

Kontakt na autora: pirko@knihovnahk.cz

Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/ 

[1] Komentář metodičky Bc. Kateřiny Hubertové: „Tomáš si posteskl, že byl webinář málo technický. Na rozdíl od 

většiny zbývajících účastníků je totiž Tomáš pokročilý uživatel. Technická stránka YouTube však nebyla 

předmětem školení. Cílem bylo především pomoci knihovníkům překonat prvotní nedůvěru a technickou bariéru 

knihovník versus PC. Knihovníci dosud nemají žádné, nebo jen velmi malé, zkušenosti se vzděláváním v reálném 



čase za pomoci počítačů. Do podobného kurzu by se (podle  zpětných reakcí po webináři) knihovníci sami nikdy 

nepřihlásili. Šlo o to, přesvědčit je, že na to mají. A to se, myslím, podařilo.“
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