
Návod k online výučbe z ául a posluchární 

 

Auly (CH1-1 a B1-301) 

V aulách je nainštalovaná kamera, ktorá je pripojená k PC cez predlžovací USB kábel (dĺžka – 

3m). Kamera je nasmerovaná na tabuľu, ale vyučujúci si ju môže podľa potreby posunúť. 

Kameru nie je potrebné zvlášť zapínať. Počítač v aule je prepojený so zosilňovačom, tým 

pádom je zabezpečený prenos zvuku z a aj do počítača. V praxi to znamená, že prenášajúci 

zapne mikrofóny ako doposiaľ a tým pádom ho budú nielen poslucháči v aule, ale aj 

poslucháči cez MS Teams. V prípade, že vyučujúci neprednáša priamo v aule, tak sa dá 

prednáška spustiť cez MS Teams s tým, že zvuk pôjde z veľkých reproduktorov (rovnako ako 

keby bol prednášajúci v aule) 

 

Mód 1 (prednášam priamo z auly): 

1. Zapnúť PC (v prítomnosti študentov priamo v posluchárni aj dataprojektor) 

2. Zapnúť zosilňovač a mikrofóny (obr. 1 a obr. 2) – okrem bezdrôtových mikrofónov 

možno použiť aj pultový 

 

3. Spustiť MS Teams (následne začať schôdzu vo Vami vytvorenom kanáli) 

Mód 2 (prednášam z domu / kancelárie a študenti sa nachádzajú v posluchárni): 

1. V aule spustiť PC, dataprojektor a zosilňovač 

2. Spustiť MS Teams (následne sa pripojiť na Vami vytvorenú schôdzu) 

  



Posluchárne (CH1-2, CH1-3, B1-305, B1-307 a B1-320) 

V spomínaných posluchárňach je nainštalovaná kamera, ktorá je pripojená k PC cez 

predlžovací USB kábel (dĺžka – 3m). Kamera je umiestnená na monitore, ale vyučujúci si ju 

môže podľa potreby posunúť. Kameru nie je potrebné zvlášť zapínať. V spomínaných 

posluchárňach sa nenachádzajú externé mikrofóny, takže vyučujúci pri online prednáške 

musí rozprávať do mikrofónu, ktorý je súčasťou kamery (ak je kamera na monitore je 

postačujúce byť v blízkosti kamery, netreba rozprávať priamo do nej). 

 

Mód 1 (prednášam priamo z auly): 

1. Zapnúť PC (v prítomnosti študentov priamo v posluchárni aj dataprojektor) 

2. Spustiť MS Teams (následne začať schôdzu vo Vami vytvorenom kanáli) 

 

Mód 2 (prednášam z domu / kancelárie a študenti sa nachádzajú v posluchárni): 

1. V aule spustiť PC, dataprojektor a zosilňovač 

2. Spustiť MS Teams (následne sa pripojiť na Vami vytvorenú schôdzu) 

 


