
VIDEOKONFERENCE  V APLIKACI  ZOOM 

(NÁVOD NA PŘIPOJENÍ)  

 
Poznámka: Videokonference v aplikací Zoom se mohou účastnit i lidé, kteří nemají v 

počítači aplikaci Zoom. Není potřeba nic instalovat ani se registrovat. Stačí počítač s 

reproduktorem zvuku. Kdo nemá na počítači kameru, nemůže vysílat vlastní obraz, ale stejně 

uvidí na obrazovce ty, kteří kameru mají. Kdo nemá ani mikrofon, uslyší ostatní, ale sám 

může komunikovat jen prostřednictvím textových zpráv v četovacím okénku (Chat). 

 

 

1) Před videokonferencí či přednáškou bude poslán email-pozvánka, kde bude datum a čas 

přednášky a hlavně odkaz na připojení se ke přednášce. Odkaz bude funkční teprve až nastane 

čas  uvedený v mailu. Klikněte na odkaz (Join Zoom Meeting). 

 
 

 

2) Otevře se startovací okno. Pokud je v počítači nainstalován Zoom, stačí kliknout na modré 

tlačítko „Launch Meeting“, pokud Zoom v počítači není a nechcete ho instalovat, klikněte na 

odkaz zcela dole „Join from Your Browser“ (=Připojit se z prohlížeče), a videokonference se 

otevře ve webovém prohlížeči. 

 

 
 



 

3) Poté napište do okénka jméno, pod kterým budete na konferenci vystupovat (ideálně 

vlastní jméno, zejména budete-li pak chtít s přednášejícím diskutovat). 

Pak zaškrtněte okénko „I’m not robot“ (=Nejsem robot) – následuje úkol, který má chránit 

videokonferenci před obtěžujícími automaty (obvykle označení všech částí obrázků se 

semaforem (traffic lihgt), hydrant, palmy nebo autobus apod.) 

 

 
 

 

4) Označte požadované a klikni na „Verify“ (=Potvrdit) 

Tahle procedura je daní za to, že se k aplikaci Zoom můžeme připojit i jako uživatelé bez 

registrace. 

Může se stát, že než budete připojeni k videokonferenci, budete v „čekárně“ (Waiting Room) 

chvilku čekat, než organizátor schválí Vaše připojení. Také z toho důvodu je lepší do video-

konference vstupovat pod vlastním jménem, než pod „vtipnou“ přezdívkou. 

 

 



5) Pokud program nebude s odpovědí spokojen, objeví se nový obrázek. Pokud si bude jistý, 

že nejste robot, objeví se modré tlačítko „Join“ (=Připojit se). Klikněte na něj. 

 

 
 

6) A to už je konečně videokonference. Na obrazovce se objeví přednášející nebo jeho 

prezentace. 

* Po připojení Vám pravděpodobně bude automaticky ztlumen mikrofon – na dotazy bude 

prostor v diskusi po přednášce. Během přednášky je však možné psát písemné zprávy 

přednášejícímu, nebo všem účastníkům účastníkům videokonference po kliknutí na „Chat“ na 

dolní liště (pod obrazem). 

* Rovněž na dolní liště je možnost vypnout na svém počítači mikrofon nebo kameru (pokud 

počítač má kameru či mikrofon). 

* Červené tlačítko „End“ slouží k odpojení se z videokonference.  

Znovu se lze připojit pomocí odkazu v emailu. 


