
Online živé vysílání přípravného kurzu - Návod pro účastníka kurzu 

Úvodní instalace aplikace na počítači/zařízení účastníka kurzu 

Tento krok (instalaci aplikace Zoom) budete činit pouze jednou na počítači/zařízení, ze kterého se budete 

přes internet připojovat k výuce ve formě online živého vysílání probíhajícího ve „virtuální učebně“. Až 

bude jednou na příslušném počítači/zařízení daná aplikace nainstalovaná, tak již se tento úkon provádět 

nebude. Poté bude stačit postupovat jen podle návodu pro připojení se do online živého vysílání, který 

je uveden na následujících stránkách níže, za tímto návodem pro instalaci aplikace. 

Doporučení: instalaci aplikace Zoom na svém počítači/zařízení můžete učinit kdykoliv dříve, než bude 

začátek výuky formou online živého vysílání. Obecně ale instalace není časově náročná a dá se snadno 

stihnout i těsně před samotným začátkem online živého vysílání. 

Jedná se o jednoduchou instalaci a některé kroky se mohou mírně lišit v závislosti na tom, jaký webový 

prohlížeč používáte ve vašem počítači/zařízení - základem je danou aplikaci naistalovat, a proto je potřeba 

postupně dle průvodce dané aplikace všemi kroky projít a vše odsouhlasit včetně případných podmínek, 

aby došlo k nainstalování příslušné aplikace na vašem počítači/zařízení. 

Aplikace Zoom je zdarma, volně dostupná a nijak váš počítač/zařízení nezatěžuje. Její instalace je důležitá 

k bezproblémovému připojení a účasti na online živém vysílání včetně užívaní všech funkcí.  

Instalaci aplikace Zoom provedete následujícím způsobem: 

Do webového prohlížeče napíšete/zkopírujete následující webovou adresu/či se prokliknete zde: 

zoom.us/download 

(poznámka: uvedenou webovou adresu můžete napsat bez www, nebo ve tvaru www.zoom.us/download) 

Tato hláška může naběhnout kdykoliv nebo 
nemusí naběhnout nikdy. Pokud se objeví hláška o 
odsouhlasení Cookies (viz obrázek vpravo), tak se 
klikne na „Agree and Proceed“, případně zde 
může naběhnout hláška, kde se klikne na text 
„ACCEPT COOKIES“ 
Po kliknutí na uvedené, a tedy odsouhlasení 
Cookies, se klikne poté na Close. 
(poznámka: hláška se nemusí vůbec objevit nebo 
se může objevit v průběhu instalace aplikace) 
Takže pokud se daná hláška vůbec neobjeví, 
pokračujte dále, viz níže. 

Na příslušné webové stránce (viz obrázek níže) je nápis „Zoom Client for Meetings“, kdy pod tímto 

nápisem je modré tlačítko „Download“ (jak na obrázku znázorňuje červená šipka), na které kliknete a 

zahájí se stahování instalačního balíčku aplikace Zoom. 

 



Jak a kam se stáhne instalační balíček aplikace záleží na tom, který webový/internetový prohlížeč 

používáte na svém počítači/zařízení a jak jej máte nastavený. Níže bude ukázáno stažení instalačního 

balíčku a instalace aplikace v nejčastěji používaných webových prohlížečích Google Chrome a Mozilla 

Firefox v rámci jejich výchozího nastavení, v jiných webových prohlížečích bude postup obdobný. 
 

V případě webového/internetového prohlížeče Google chrome se po kliknutí na modré tlačítko 

„Download“ (viz předchozí informace) stažený instalační balíček aplikace zobrazí zpravidla v dolní liště 

v její levé části, na který klikněte - viz jak znázorňuje červená šipka na následujícím levém obrázku. 

Instalace aplikace se spustí kliknutím na tento stažený instalační balíček. Instalace proběhne automaticky 

a na závěr se zobrazí okno s názvem „zoom“ - viz následující obrázek napravo. Toto okno vypněte klasicky 

křížkem vpravo nahoře (jak znázorňuje červené kolečko v obrázku vpravo) a webový prohlížeč můžete 

zavřít. Aplikace je již nainstalovaná, nic více již činit není třeba. Od teď se již v příslušném čase a termínu 

výuky budete připojovat do online živého vysílání dle návodu níže v tomto dokumentu. 

 

 

 

V případě webového/internetového prohlížeče Mozilla Firefox se po kliknutí na modré tlačítko 

„Download“ (viz předchozí informace) zobrazí hláška pro stažení a uložení instalačního balíčku  

aplikace zpravidla v horní levé části - viz jak znázorňuje červená šipka na následujícím levém obrázku. 

Zde kliknete na tlačítko „Uložit soubor“. 

Poté dojde ke stažení instalačního balíčku aplikace, který si zobrazíte v pravé horní části prohlížeče 

kliknutím na malou šipku, jak znázorňuje velká červená šipka v následujícím pravém obrázku, čímž se 

rozbalí nabídka, kde právě bude příslušný stažený instalační balíček, na který kliknete. 

 

 

 

Instalace aplikace se spustí kliknutím na tento stažený 
instalační balíček (viz předchozí informace). Instalace 
proběhne automaticky a na závěr se zobrazí okno 
s názvem „zoom“ - viz obrázek vpravo. Toto okno 
vypněte klasicky křížkem vpravo nahoře (jak znázorňuje 
červené kolečko v obrázku vpravo) a webový prohlížeč 
můžete zavřít. Aplikace je již nainstalovaná, nic více již 
činit není třeba. Od teď se již v příslušném čase a 
termínu výuky budete připojovat do online živého 
vysílání dle návodu níže v tomto dokumentu. 

 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obecná informace: obecně pro stažení instalačního balíčku aplikace a instalaci aplikace zoom na Vašem 

počítači/zařízení záleží na tom, jaký webový/internetový prohlížeč používáte a jak u něj máte nastaveno 

stahování souborů. Proto se postup stažení a instalace aplikace může mírně lišit oproti popsanému 

postupu viz předchozí strana návodu. Je možné, že se Vám instalační balíček aplikace přímo stáhne do 

složky v počítači/zařízení, kterou vyberete, v takovém případě je potřeba v této složce instalační balíček 

aplikace najít a kliknout na něj, poté bude instalace probíhat automaticky, jak bylo popsáno výše.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Důležité: uvedená instalace aplikace se na počítač/zařízení, ze kterého se budete v příslušném čase, 

v příslušných termínech přípravného kurzu přihlašovat do online živého vysílání činí pouze jednou.  

Až ji budete mít jednou nainstalovanou, rovnou postupujte podle návodu níže, jak se připojit 

k online živému vysílání do „virtuální učebny“. 

Důležité: v průběhu konání celého přípravného kurzu při každém vašem připojení do online živého 

vysílání podle návodu níže se může objevit hláška/okno, že je potřeba aplikaci Zoom aktualizovat. Vždy 

aktualizaci aplikace proveďte podle příslušného průvodce dané aktualizace. Pro postup provedení 

aktualizace aplikace Zoom záleží opět na tom, jaký webový/internetový prohlížeč používáte na vašem 

počítači/zařízení. V některých případech zde může být pro aktualizaci napsáno tlačítko „Update“, na 

které kliknete, případně tlačítko „Uložit“, které příslušnou aktualizaci uloží a kliknutí na stažený balíček 

aktualizace se aktualizace automaticky provede. Prosíme vždy poveďte danou aktualizaci aplikace dle 

zobrazeného průvodce pro aktualizaci a poveďte případná povolení pro provedení aplikace. Není to nic 

složitého, zpravidla se jedná o pár kliknutí podle průvodce aktualizace a aktualizace se sama naistaluje. 

K aktualizaci aplikace nedochází vždy, jedná se o nepravidelnou situaci, ale je důležité, pokud se hláška/ 

okno s požadavkem na provedení aktualizace objeví, tak je nezbytné ji provést, abyste se mohli přihlásit 

do příslušného online živého vysílání. Děkujeme.  

 

Pokud na svém počítači/zařízení využíváte jiný webový prohlížeč, než bylo popsáno v návodu výše, a rádi 

byste použili jeden z uvedených webových prohlížečů, tak si jej bezplatně můžete stáhnout zde: 
 

Google chrome: https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/ 

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/cs/firefox/new/ 

(poznámka: obecně doporučujeme Google Chrome) 

 

Na další stránce naleznete návod, jak se připojit do online živého vysílání  

k výuce ve „virtuální učebně“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedoporučujeme: pokud se budete chtít připojit k online živému vysílání přes jiné zařízení, než je 

počítač/notebook, například přes mobilní telefon nebo tablet - což je také možné, avšak k příjemnému 

a komplexnímu užívání v rámci průběhu online živého vysílání nedoporučujeme - vždy doporučujeme 

využívat počítač/notebook. V takovém případě je potřeba si do příslušného zařízení naistalovat aplikaci  

určenou právě pro mobilní zařízení, kterou si můžete stáhnout opět na webové adrese: zoom.us/download 

a dole na uvedené webové stránce si poté najít instalační balíček podle toho, jaký operační systém vaše 

mobilní zařízení využívá - Apple (App Store) nebo Android (Google play) (viz jak znázorňuje obrázek níže), 

případně si můžete přímo zdarma stáhnout příslušné aplikace v App Store či Google play.  

 
 

 

 



 

Návod pro připojení do online živého vysílání k výuce ve „virtuální učebně“ 

Důležité: abyste se mohli připojit do online živého vysílání k výuce ve „virtuální učebně“, tak musíte 

mít na svém počítači/zařízení, ze kterého se připojujete, nainstalovanou aplikaci Zoom podle návodu 

popsaného v tomto dokumentu výše, na předchozích stranách.  

Důležité: v průběhu konání celého přípravného kurzu při každém vašem připojení do online živého 

vysílání podle návodu níže se může objevit hláška/okno, že je potřeba aplikaci Zoom aktualizovat. Vždy 

aktualizaci aplikace proveďte podle příslušného průvodce dané aktualizace. Pro postup provedení 

aktualizace aplikace Zoom záleží opět na tom, jaký webový/internetový prohlížeč používáte na vašem 

počítači/zařízení. V některých případech zde může být pro aktualizaci napsáno tlačítko „Update“, na 

které kliknete, případně tlačítko „Uložit“, které příslušnou aktualizaci uloží a kliknutí na stažený balíček 

aktualizace se aktualizace automaticky provede. Prosíme vždy poveďte danou aktualizaci aplikace dle 

zobrazeného průvodce pro aktualizaci a poveďte případná povolení pro provedení aplikace. Není to nic 

složitého, zpravidla se jedná o pár kliknutí podle průvodce aktualizace a aktualizace se sama naistaluje. 

K aktualizaci aplikace nedochází vždy, jedná se o nepravidelnou situaci, ale je důležité, pokud se hláška/ 

okno s požadavkem na provedení aktualizace objeví, tak je nezbytné ji provést, abyste se mohli přihlásit 

do příslušného online živého vysílání. Děkujeme.  
 

Pokud již máte nainstalovanou aplikaci Zoom (instalace se provádí pouze jednou/jednorázově) na svém 

počítači/zařízení, ze kterého se budete připojovat do online živého vysílání k výuce ve „virtuální 

učebně“, tak vždy v příslušný čas a v příslušném termínu konání výuky přípravného kurzu postupujte 

podle tohoto návodu pro připojení do online živého vysílání.  

Na webové informační stránce, jejíž odkaz Vám byl zaslán na email, který jste uvedli v objednávce,  

a kterou prosíme sledujte pravidelně, protože zde budou průběžně uveřejňovány aktuální informace a 

zároveň přes ní se budete vždy připojovat do online živého vysílání, kliknete u příslušného termínu na 

příslušném místě v textu na textový proklik: „Připojit se k online živému vysílání“  

Důležité: prosíme na uvedený textový proklik pro připojení do online živého vysílání vždy klikněte až 

v přesný čas konání výuky v příslušném termínu. Dříve na daný proklikávací text neklikejte. Připojení 

do online živého vysílání by Vám nefungovalo !!!! – Vždy klikejte až přesně v čas zahájení výuky.  

Kliknutím na příslušný proklikávací text „Připojit se k online živému vysílání“ na informační stránce se 

Vám otevře nová webová stránka s výzvou pro spuštění aplikace Zoom. Nyní opět záleží na tom, jaký 

webový prohlížeč používáte - níže Vám zasíláme ukázku v prohlížeči Google chrome a Mozilla Firefox.  

V levém obrázku je prohlížeč Google chrome, ve kterém se objeví výzva ke spuštění aplikace zoom, kde 

kliknete na tlačítko „Spustit aplikaci Zoom Meetings“ (znázorněno červenou šipkou - obrázek vlevo) - 

kliknutím na toto tlačítko se aplikace a živé vysílání spustí. V pravém obrázku je znázorněna výzva ke 

spuštění aplikace ve webovém prohlížeči Mozilla Firefox, tento webový prohlížeč může nejdříve napsat 

hlášku (kde můžete i zakliknout „vždy povolit“), ve které kliknete na tlačítko „Vybrat aplikaci“ a poté 

se objeví okno, kde kliknete na tlačítko „Otevřít odkaz“ (znázorněno červenou šipkou - obrázek vpravo) 

a tím se spustí aplikace a živé vysílání. Pokud máte jiný webový prohlížeč, bude to obdobné.  

(Důležité: v uvedeném kroku popsaném viz výše či během následujících kroků pro připojení k online 

živému vysílání může někdy dojít k tomu, že se objeví okno/hláška pro provedení aktualizace aplikace 

Zoom - viz informace v úvodu na této stránce - prosíme vždy proveďte aktualizaci aplikace Zoom, abyste 

se mohli poté připojit do online živého vysílání) 

Prohlížeč: Google chrome 

 

Prohlížeč: Mozilla Firefox 

 
 



Poznámka: 
Pokud by výjimečně nedošlo ke spuštění 
aplikace s online živým vysíláním po kliknutí na 
tlačítko viz předchozí informace (spuštění 
aplikace může chvilku trvat), tak na příslušné 
webové stránce je v dolní části uprostřed 
uvedený krátký text = věta a zde když kliknete 
na modrou část textu „launch meeting“ (jak 
znázorňuje červená šipka v obrázku vpravo - 
nebo zde může být tento text uvedený přímo 
v modrém tlačítku), tak se aplikace s živým 
vysíláním také spustí (toto je jen výjimečná 
situace, obvykle se vždy aplikace s živým 
vysíláním spustí po kliknutí na tlačítko viz 
předchozí informace - případně můžete opět 
spustit online živé vysílání přes proklik na 
informační stránce a postupovat dle návodu) 

 

 

Poté dojde ke spuštění aplikace Zoom a otevře se na obrazovce okno (viz následující obrázek, níže). 

Zde do prvního pole s označením „Your email“ = napíšete vaši emailovou adresu a do druhého pole 

„Your name“ = napíšete své Jméno a Příjmení, je důležité vyplnit údaje přesně, napsat správně a 

přesně své Jméno a Příjmení, protože pouze oprávnění uživatelé příslušného kurzu budou mít 

možnost se připojit do online živého vysílání. 

Po vyplnění výše uvedených údajů kliknete na tlačítko „Join Webinar“ (jak znázorňuje červená šipka 

v následujícím obrázku, níže).  

 

Poznámka: 
Po provedení uvedeného (viz výše) nemusí 
výjimečně dojít rovnou k přihlášení do online 
živého vysílání, místo toho se Vám může 
zobrazit obdobné okno - viz obrázek vpravo 
s informací, že se zatím nedá přihlásit do online 
živého vysílání. V takovém případě dané okno 
nezavírejte, ale počkejte, až dojde k vašemu 
automatickému připojení do online živého 
vysílání, což může chvíli trvat, než vás systém 
nebo lektor pustí do online vysílání …  
Je proto důležité, abyste na příslušný proklik na 
informační stránce, přes který se budete 
připojovat do online živého vysílání, klikali až 
v přesný čas začátku online výuky.  

 

 



Poznámka: 
Zpravidla se toto neobjevuje nikdy, jen výjimečně to 
může nastat, případně můžete dané připojování 
k online živému vysílání ukončit a zkusit se připojit přes 
informační stránku znovu, případně pokud bude toto 
bezpečnostní ověření po Vás chtít systém znovu, tak 
postupovat takto: 
Výjimečně se může stát, že během připojování k online 
živému vysílání se objeví tzv. captcha (viz obrázek 
vpravo) = jedná se o obecnou ochranu systému od 
poskytovatele platformy, která se nepravidelně a velmi 
výjimečně může objevit - jedná se o mřížku s obrázky a 
aby Vás systém pustil k vyplnění údajů nebo k připojení 
k online živému vysílání musíte vybrat/kliknout na 
některé obrázky, které obsahují něco konkrétního (např. 
semafory, přechody, kola, auta, apod.) - to Vám bude 
napsáno nad danou mřížkou s obrázky - pokud to zde ve 
vašem případě nebude napsáno česky, tak si případný 
anglický text/slova prosím překopírujte/přepište do 
překladače na internetu: 
https://translate.google.com/, vybírání obrázku může 
být po Vás i vyžadováno dvakrát/vícekrát za sebou, vždy 
správný výběr obrázků potvrdíte kliknutím na tlačítko 
„Next“. Jedná se o ochranu systému, objevujete se to 
velmi výjimečně, takže se s tím pravděpodobně ani 
nesetkáte, ale přesto zde danou informaci uvádíme.      

 

 

Po vyplnění příslušných údajů a kliknutím na tlačítko „Join Webinar“, viz informace uvedené  

na předchozí stránce dojde k přihlášení do „virtuální učebny“ v rámci online živého vysílání,  

jak znázorňuje následující obrázek níže - zde bude lektor vést výuku naživo v reálném čase,  

promítat případné podklady k výuce a vy můžete klást dotazy či reagovat apod.  

 

 

Nyní jste již do online živého vysílání připojeni a můžete začít používat funkce,  

které jsou popsány níže v tomto dokumentu v části:  

„Základní funkce pro online živé vysílání“ 

 

 



 

Základní funkce pro online živé vysílání - účastník kurzu 

Poznámka/tip: obvykle toto nevyužijete, ale pro vaši 
informaci, kdybyste to potřebovali, zde uvádíme tento tip - 
pro případ, že si minimalizujete prostředí webové rozhraní 
pro online živé vysílání - „virtuální učebnu“ - například si 
okno daného prostředí skryjete na hlavní lištu apod., tak 
prostředí „virtuální učebny“ stále zůstane na obrazovce, ale 
ve formě malého okna - viz obrátek vpravo, pokud opět 
chcete zobrazit „virtuální učebnu“ přes celou obrazovku, tak 
to učiníte kliknutím na ikonu v daném malém okně, jak 
zobrazuje červená šipka na obrázku vpravo (označená 
textově jako „Exit Minimized Video“).      

 

Když se přihlásíte v rámci online živého vysílání do „virtuální učebny“, tak si můžete otevřít okno „Chat“. 

V dolní části „virtuální učebny“ kliknete na ikonu s označením „Chat“ (jak je znázorněno červenou šipkou 

v následujícím obrázku vlevo), tím se v právě části obrazovky otevře a zobrazí pole pro „Chat“ (viz níže 

obrázek vpravo - zvýrazněno červeným oválem), kde můžete během výuku textově klást dotazy, reakce - 

doporučujeme primárně použít pro vaše dotazy, reakce apod. tuto funkci „Chat“ během celé výuky 

v rámci online živého vysílání. 

  
 

 

Během celé výuky v rámci online živého vysílání máte možnost klást dotazy, reagovat apod. textově 

právě prostřednictvím funkce „Chat“. Text s vašimi dotazy, reakcemi můžete psát do pole, jak 

znázorňuje červená šipka viz obrázek výše vpravo.   

Doporučujeme k celkovému obecnému urychlení v rámci výuky klást dotazy, činit reakce 

apod. textovou formou v rámci pole „Chat“ viz popis výše.  

 

-------------------------------------------------------------- 

Když začne lektor sdílet svou obrazovku pro promítání případných podkladů ke své výuce, tak se Vám 

okno s funkcí „Chat“ zpravidla ztratí/zavře. Pro jeho opětovné otevření opět můžete kliknou v dolní 

části „virtuální učebny“ na ikonu s označením „Chat“. Tím se Vám opět okno „Chat“ otevře zpravidla 

uprostřed obrazovky (jak znázorňuje červená šipka na níže uvedeném obrázku, na další stránce), a když 

chytíte toto otevřené okno „Chat“ myší, tak si jej můžete přemístit kamkoliv jinam na obrazovce, aby 

Vám toto okno nezakrývalo promítaný obsah, či si jej i myší zmenšit. To samé můžete učinit s oknem, 

ve kterém případně uvidíte lektora na webkameře (jak znázorňuje zelená šipka na níže uvedeném 

obrázku, na další stránce), opět i toto okno můžete myší chytit a přemístit na jinou část obrazovky, aby 

Vám toto okno nezakrývalo obsah. Okno „Chat“ můžete kdykoliv zavřít kliknutím na křížek v pravé 

horní časti okna pro „Chat“ nebo kliknutím na ikonu s označením „Chat“. 



 

 

Následující můžete učinit pouze pokud budete chtít: …… když lektor sdílí svou obrazovku k promítání 

jeho případných podkladů k výuce, tak můžete, pokud budete chtít, vypnout režim zobrazování celé 

obrazovky. To učiníte tak, že buď na klávesnici kliknete na tlačítko „esc“ = escape nebo poklikáte 

dvakrát na obrazovce nebo kliknete myší na obrazovce na tlačítko „View“ a zde v zobrazené nabídce 

kliknete na možnost „Exit Full Screen“ (jak znázorňuje červená šipka v obrázku níže vlevo), tím se vypne 

zobrazení na celou obrazovku, a budete tak mít (jak znázorňuje obrázek níže vpravo) na celé obrazovce 

samostatně okno „Chat“ (viz červený ovál v obrázku níže), samostatně zobrazení sdílené obrazovky od 

lektora s případnými promítanými podklady (modrý ovál v obrázku níže)  a samostatně v horní části 

obraz z webkamery lektora (viz zelený ovál v obrázku níže). Obdobným způsobem opět můžete zpět 

přepnout zobrazení na celou obrazovku.   

 

  
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Doporučujeme k celkovému obecnému urychlení v rámci výuky klást dotazy, činit reakce 

apod. textovou formou v rámci pole „Chat“ viz popis na předchozích stránkách.  

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dalším způsobem, jak můžete klást dotazy, reagovat apod. je ústně/slovně přihlášením se o slovo. Stejně 

jako kdybyste byly v učebně a chtěli něco přednést ústně, naživo, tak i v rámci online živého vysílání, 

musíte nejdříve požádat o udělení slova „zvednutím ruky“. To v rámci virtuální učebny učiníte tak, že 

kliknete na ikonu s malou rukou, pod kterou je napsáno „Raise Hand“ (jak znázorňuje červená šipka v 

levém obrázku níže, na další stránce), čímž dojde k tomu, že se u dané ikony ruky napíše text „Lower Hand“ 

(jak znázorňuje červená šipka v obrázku vpravo níže, na další stránce), což symbolizuje, že jste požádali 

lektora o slovo). 

(k tomuto způsobu musíte mít mikrofon - ten bývá součástí počítače/zařízení nebo jej musíte mít externě 

připojený k počítači/zařízení) 



 
 

Poté, co si lektor vaší žádosti o slovo všimne, udělí Vám slovo, což se projeví tím, že se na vaší obrazovce 

zobrazí následující okno a vy kliknete na modré tlačítko „Unmute“ (jak znázorňuje červená šipka na 

obrázku níže), čímž se Vám umožní ústně přednést svůj dotaz, reakci, mluvit s lektorem v rámci online 

živého vysílání apod. - slyší Vás lektor, zároveň Vás slyší všichni ostatní účastníci, kteří jsou připojeni 

do „virtuální učebny“ v rámci online živého vysílání. 

 

 
 

Velmi důležité: poté, co skončíte s vaším ústním projevem v rámci online živého vysílání, tak je velmi důležité, 

abyste u sebe na obrazovce opět klikli na ikonu s malou rukou kde je nyní nápis „Lower Hand“ (viz jak 

znázorňuje červená šipka v obrázku vlevo níže) a tím dali stejně jako v učebně ruku dolů, tedy projevili, že již 

nyní nechcete žádat o slovo - kliknutím se opět u ikony malé ruky objeví nápis „Raise Hand“ (jak znázorňuje 

červená šipka na obrázku vpravo níže), je velmi důležité, abyste toto po každém svém ústním přednesu udě-

lali, abyste se lektorovi stále nezobrazovali, že žádáte o slovo. Žádat o slovo můžete opakovaně, během celé 

výuky. Obecně doporučujeme k celkovému urychlení užívat textové dotazy, reakce v „Chatu“, viz info výše. 

 

 
  



 

Postup, jak úplně ukončit online živé vysílání 

Důležité: tento postup Vás kompletně odpojí od online živého vysílání a již se nebudete moci vrátit. 

Nikdy proto tento postup nepoužívejte například během přestávek. Pouze v případě, že se již nechcete 

vrátit do „virtuální učebny“ v rámci online živého vysílání, například po skončení výuky.  

Pokud se chcete úplně odpojit/ukončit online živé vysílání, tak klikněte v dolní části obrazovky na červené 

tlačítko „Leave“ (jak znázorňuje červená šipka v levém obrázku níže), tím se otevře okno, ve kterém 

kliknete na červené tlačítko „Leave Webinar“ (jak znázorňuje červená šipka v pravém obrázku níže). 

Tím dojde k úplnému odpojení z online živého vysílání z vaší strany a „virtuální učebnu“ opustíte.  

 
 

 

 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alternativní způsob připojení k online živému vysílání do „virtuální učebny“ 

NEDOPORUČUJEME - níže uvedený způsob připojení k online živému vysílání nepoužívejte, 

vždy se připojujte pomocí nainstalované aplikace Zoom - toto je jen alternativní řešení 

Jedná se o připojení přímo přes webový prohlížeč. Toto však nedoporučujeme používat, jen 

přes aplikaci zoom je online živé vysílání plně stabilní a funkční. 

Abyste mohli využít tento alternativní způsob přihlášení, tedy přímo přes webový prohlížeč, 

tak musíte mít nainstalovaný webový prohlížeč Google Chrome, který si můžete bezplatně 

stáhnout na tomto odkazu:  
https://www.google.com/intl/cs_CZ/chrome/ 

Musíte mít jedině Google Chrome, pokud byste měli jiný webový prohlížeč, tak Vám toto 

alternativní připojení nebude fungovat - nebude slyšet zvuk. 

Tímto alternativním způsobem se připojíte tak, že si otevřete ve webovém prohlížeči Google 

chrome informační stránku, zde u příslušného termínu kliknete na proklik s textem „Připojit 

se k online živému vysílání“, otevře se Vám webová stránka, kde kliknete dole na textový proklik 

„Join from Your Browser“ (jak znázorňuje červená šipka na levém obrázku viz níže), kliknutím na 

uvedený odkaz se otevře nové okno (viz obrázek napravo níže), kam do pole „Your Name“ 

vyplníte přesně Vaše Jméno a Příjmení, údaj musí být správný a přesný, protože pouze 

oprávnění a přihlášení účastníci kurzu se mohou přihlásit, dále zakliknete čtvereček s textem 

„I´m not a robot“, kdy se zobrazí ochrana systému tzv. captcha - jak postupovat v tomto případě 

již bylo v návodu popsáno a poté kliknete na tlačítko „Join“, jak znázorňuje červená šipka na obrázku 

vpravo. Dojde k připojení do „virtuální učebny“, kdy nejdříve musíte kliknout v novém okně na modré 

tlačítko s textem „I agree“ 

Důležité: tento způsob připojení nepoužívejte, vždy používejte připojení přes aplikaci zoom, tento 

postup je jen alternativní pro velmi výjimečné případy.  Pro toto alternativní řešení vždy musíte 

používat webový prohlížeč Google chrome – jinak neuslyšíte zvuk 

 

 
 
 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Případné nastavení mikrofonu během přiděleného slova - dodatečné informace: 

Normálně se toto neprovádí - jen v případě, když bude problém s mikrofonem 
Když požádáte o slovo, viz informace v návodu, a lektor Vám udělí slovo a Vy v rámci online živého 

vysílání činíte ústní projev, tak se zpravidla mikrofon, který máte součástí vašeho počítače/notebooku/ 

zařízení či jej máte externě připojený k vašemu počítači/zařízení (sluchátka s mikrofonem, mikrofon, 

apod.) spustí sám, automaticky, jakmile Vám lektor potvrdí, že přijal vaší žádost o slovo. V tomto 

okamžiku se Vám také na obrazovce dole vlevo zobrazí ikona mikrofonu (jak znázorňuje červená šipka 

na obrázku vlevo viz níže) - kdybyste na daný mikrofon klikli, přeškrtne se a vy již nebudete slyšet, ale 

prosíme na daný mikrofon neklikejte, vždy když Vám přidělí lektor slovo po vaší žádosti o slovo, tak se 

mikrofon spustí sám, když Váš ústní projev je ukončen, dáte virtuální modrou ruku dolů viz informace 

v návodu výše = daná ikona ruky je bílá, lektor Vás po ukončení vašeho projevu u sebe potvrdil, že Váš 

projev skončil, tak se mikrofon sám vypne (poznámka, kdyby se náhodou poté, co je Vám uděleno slovo 

mikrofon sice spustil automaticky, ale ikona byla přeškrtnuta, tak na ní klikněte a mikrofon by se měl 

spustit) 

Pokud by výjimečně ke spuštění mikrofonu po udělení slova lektorem dle návodu nedošlo, poté co Vám 

lektor udělil slovo (k tomuto může dojít velmi výjimečně - obvykle se toto nastavení nedělá a vše se 

spustí automaticky), tak to může být potenciálně způsobeno tím, že máte více mikrofonů připojených k 

vašemu počítači (například jsou součástí počítače, součástí webkamery, součástí sluchátek apod.) - což 

může vést k tomu, že webové řešení pro online živé vysílání neví, který mikrofon je výchozí a který má 

tedy používat. V takovém případě můžete zkusit najet myší na ikonu mikrofonu vlevo dole (mikrofon se 

zobrazí jen, když jste požádali o slovo a lektor Vám potvrdil jeho přidělení – jinak mikrofon na obrazovce 

zveřejněn nebude) kdy najetím myši na ikonu mikrofonu se zobrazí v pravém horním rohu této ikony 

malá šipka (jak znázorňuje červená šipka v pravém obrázku, viz níže), na kterou kliknete, což vede 

k tomu, že se rozbalí nabídka a zde v horní části vidíte soupis připojených mikrofonů (jak zvýrazňuje 

červený ovál na obrázku vpravo, viz níže), mezi kterými můžete překlikávat a uvidíte, zda kliknutím na 

některou z nich začne připojený mikrofon vysílat. Pokud by ani toto řešení nepomohlo, jde o technický 

problém na vaší straně. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


