
 

Milé kolegyně a kolegové, 

v následujících odrážkách jsou informace k online průběhu AT konference 2020: 

 

a) Konference proběhne dne 16.11.2020. 
b) Přivítání, přednášky, workshopy i posterová sekce budou probíhat 

prostřednictvím aplikace ZOOM. 
c) V programu u každého bloku bude uveden odkaz na zoom místnost, ve které 

bude daný blok online probíhat; časy a rozdělení platí dle programu. 
d) Abyste měli jistotu, že vše funguje, v níže uvedený den a časy si budete moci 

vyzkoušet Vaše připojení, přihlášení a odzkoušet si prezentace:  
a. 13/11 od 10-11 hodin na odkazu:  https://cesnet.zoom.us/j/97254143889 

(Meeting ID: 972 5414 3889) 
b. 13/11 od 16-17 hodin na odkazu:  https://cesnet.zoom.us/j/91808124178 

(Meeting ID: 918 0812 4178) 
c. správce místnosti bude Mgr. Gabriel Kňažek;  
d. přednášejícím a moderátorům doporučujeme určitě otestovat připojení 

atd. 
e) Každou konferenční místnost spravuje správce, konferenční blok moderuje 

moderátor uvedený v programu; přednášející mají otevřenou svou prezentaci, 
kterou při vyzvání nasdílejí. 

f) Během konference bude v provozu i podpůrná ZOOM místnost, kterou bude 
mít na starosti Dr. Manková – místnost je určená pro dotazy a další 
administrativní aktivity:  

a. 16.11 – od 8:15 do 17:00 na odkazu – bude doplněn 
g) Certifikáty o aktivní či pasivní účasti budou zaslány na Vaše emailové adresy 

v nejbližších dnech po skončení akce. 
h) Postery a přednášky prosím zašlete na email info@at-konference.cz do 

8.11. nejlépe ve formátu .pdf, případně .ppt. 
i) V následujících hodinách až dnech Vám bude zaslán bulletin abstraktů a finální 

program. 

 

 

 

 



 

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ, PASIVNÍ ÚČASTNÍKY, 
MODERÁTORY 

1) počítač nebo notebook (nedoporučujeme připojení přes chytrý telefon), 
2) stabilní připojení k internetu, 
3) internetový prohlížeč, - v počítači mít nainstalovanou aplikaci ZOOM 

Client for Meetings (https://zoom.us/download), 
4) webovou kameru a mikrofon u přednášejících a moderátorů (nutné mít obraz i 

zvuk!!), u pasivních účastníků není potřeba mikrofon a kamera, ale nebudete 
se moci zapojovat do diskuze, 

5) funkční a zapnuté reproduktory či sluchátka, 
6) čas a klid J 
7) Ti, kteří aplikaci ZOOM nevyužívají/neznají, se nemusí ničeho obávat. 

Platforma umí pracovat i přes webové stránky bez instalace aplikace, 
nicméně doporučujeme přímou instalaci (viz červený bod výše). Registrovat 
se můžete, ale nemusíte (viz dále). Máme zkušenost, že připojení přes 
nainstalovanou aplikaci je stabilnější. 

8) Pokud se budete přihlašovat – tedy připojovat ke konferenčnímu hovoru, 
stačí kliknout/zkopírovat link /internetový odkaz/ a zvolit JOIN A 
MEETING. Pokud Vás systém vyzve ke vložení jména (či e-mailu, uvádějte 
ten, který máte v přihlášce na konferenci), tak prosím učiňte, abychom Vás 
mohli identifikovat – tedy prosím žádná čísla či zkratky. 

9) V ideálním případě se můžete na spojení připravit tím, že se v aplikaci 
zaregistrujete – tedy políčko SIGN UP FOR FREE na uvedeném odkazu 
nahoře. Opět uvádějte Váš e-mail, příjmení pro jednoduchou identifikaci. 

 

Budete-li cokoliv potřebovat, neváhejte se na nás obrátit. 

Děkujeme a těšíme se na setkání 

Za organizační výbor 

PhDr. Denisa Manková, Ph.D. 

info@at-konference.cz 

mankova.deni@gmail.com 



 

724/575028 


