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Jak se připojit k živému webináři – pokyny pro 

diváky 

(pro přednášející a moderátory je připravena odlišná verze pokynů) 
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Důležité upozornění: Otestujte si připojení předem 

Naléhavě doporučujeme, abyste si otestovali připojení co nejdříve, několik dnů před živým 

webinářem. Během živého webináře nemusí být možné případné technické problémy vyřešit. 

S testováním Vám rádi pomůžeme, obracejte se prosím na webinar@sgo-cls.cz 

Testování připojení z počítače pomocí aplikace Zoom 

Využijte testovací meeting Zoom – detaily viz níže. Testovací meeting funguje automaticky a 

můžete si ho spustit, kdykoli Vám to bude vyhovovat. V případě problémů nás prosím 

kontaktujte na webinar@sgo-cls.cz 

Testování připojení z počítače pomocí webového prohlížeče a připojení z 

mobilního telefonu 

Pro webový prohlížeč a mobilní telefon je pomocí automatického testovací meetingu bohužel 

možné otestovat jen část funkcí. Postupujte podle pokynů níže a kontaktujte nás na 

webinar@sgo-cls.cz. Rádi Vám připravíme Váš osobní testovací meeting 
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Připojení z počítače pomocí aplikace Zoom – DOPORUČENO 

 

Důležitá poznámka: Doporučujeme si nainstalovat do počítače aplikaci Zoom a připojit se 

jejím prostřednictvím. Instalace aplikace je velmi snadná a rychlá. Kromě připojení pomocí 

aplikace Zoom je možné se k webináři připojit také pomocí webového prohlížeče (pokyny 

jsou v další kapitole níže). Ale připojení pomocí webového prohlížeče prosím považujte pouze 

za nouzové řešení pro případ, že si nemůžete nainstalovat aplikaci Zoom.  

Testování připojení 

1. Pokud nemáte v počítači nainstalovanou aplikaci Zoom, stáhněte si ji a nainstalujte. 
Návod na instalaci naleznete v samostatném souboru "Stažení a instalace aplikace 
Zoom.pdf", který je umístěn na webu www.sgo-cls.cz na stejné stránce jako tyto 
pokyny, které právě čtete. 

 
2. Po nainstalování aplikace si prosím spusťte testovací meeting. Tento meeting budete mít 

pouze "sami se sebou" a slouží k ověření, že stažená aplikace na vašem počítači správně 
funguje a dále k otestování zvuku a videa a k prvnímu seznámení s prostředím Zoomu. 
Testovací meeting můžete spustit kdykoli. Testovací meeting spustíte tím, že přejdete na 
stránku http://zoom.us/test. 
 

3. Klikněte na tlačítko Join 
 

 
 

http://www.sgo-cls.cz/
http://zoom.us/test
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4. Vyskočí okno "Spustit aplikaci Zoom?". Klikněte v něm na tlačítko "Spustit aplikaci Zoom" 
 

 
 

5. Klikněte na Join with Video 
 

 
 

6. Objeví se okno pro otestování reproduktorů a mikrofonu. Postupujte podle pokynů na 
obrazovce. Po úspěšném testu se objeví okno, ve kterém klikněte na Join with Computer 
Audio:  
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7. Objeví se další okno, ve kterém také klikněte na Join with Computer Audio:  
 

 
 

8. Pokud vidíte svůj obraz z videokamery, funguje video správně. 
 

 
 

9. Tím je testování ukončeno  
 

10. Můžete si zkusit kliknout na ikonu v dolní liště Zoomu a vyzkoušet si, jak se aplikace 
chová. 
 

11.  Můžete testovací meeting ukončit kliknutím na tlačítko „Leave“ v pravém dolním rohu  
 
 

Připojení k živému webináři a řešení problémů s připojením 

1. Klikněte na na odkaz v potvrzovacím emailu, který jste dostali po tom, co jste se 

zaregistrovali. 

     O.K. 
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2. Vyskočí okno "Spustit aplikaci Zoom?". Klikněte v něm na tlačítko "Spustit aplikaci Zoom" 
 

 
 

3. Jste připojeni do webináře a uvidíte tuto obrazovku: 
 

 
 

4. Pokud neslyšíte zvuk z reproduktorů, klikněte v levém dolním rohu obrazovky na šipku 
vedle Audio Settings, dále na Test speakers & Microphone… a postupujte podle pokynů 
na obrazovce 
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5. Pokud se nepodařilo problém se zvukem vyřešit pomocí bodu 7., postupujte takto: 
- Klikněte v levém dolním rohu obrazovky „Audio Settings“ 
 

 
 
- Dále klikněte na „Test speaker“ a postupujte podle pokynů 
 

 
 

6. Pokud nefunguje zvuk a na dolní liště v levém dolním rohu vidíte ikonu Join audio, 
klikněte na ni. Objeví se hlášení „You are using the computer audio“ a zvuk by měl začít 
fungovat. 
 

 
 
 

Jak pokládat dotazy během webináře 

1. Na liště dole na obrazovce jsou tři ikony – Chat, Raise Hand a Q&A. Pokud lištu nevidíte, 
pohněte myší. 
Poznámka: Pokud jste si spouštěli testovací meeting (viz kapitola Testování připojení 
výše), na liště se zobrazovalo více ikon, ve webináři ale zobrazují jen Chat, Raise Hand a 
Q&A. Nejde o chybu ale o standardní chování Zoomu.  
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2. Ikonu Chat prosím nepoužívejte. V případě technických problémů pište na webinar@sgo-
cls.cz 
 

3. Pomocí ikony Q&A můžete psát dotazy přednášejícím a předsedajícím. Po kliknutí na 
Q&A se objeví toto okno: 
 

 
 
Napište Váš dotaz do pole „Type your question here“.  

• Do dotazu prosím pište, které přednášky se Váš dotaz týká. Předsedající Váš dotaz 

přečte nahlas a příslušný přednášející Vám odpoví. 

• Pokud pro zodpovězení Vašeho dotazu nebude prostor během živého webináře, 

přednášející Vám odpoví písemně po ukončení webináře na stránkách www.sgo-cls.cz  
 

4. Pomocí ikony Raise Hand se můžete přihlásit o slovo stejně jako na běžné přednášce. 
Technická podpora bude sledovat, který divák ruku zvednul, a umožní mu zapnout si 
mikrofon (a pokud bude divák chtít i kameru) a položit ústně dotaz. 
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Připojení z počítače pomocí webového prohlížeče – 

NOUZOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Nouzové řešení – použijte prosím jen v případě, že si nemůžete nainstalovat aplikaci 

Zoom (pokyny, jak nainstalovat aplikaci naleznete v předchozí kapitole) 

Funguje pouze v prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox a Chromium Edge 

Testování připojení 

1. Testovací meeting spustíte tím, že přejdete na stránku http://zoom.us/test. 
Klikněte na tlačítko Join 
 

 
 

2. Klikněte na Join from your browser 

 

 
 

 

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://support.microsoft.com/en-us/help/4501095/download-the-new-microsoft-edge-based-on-chromium
http://zoom.us/test
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3. Vyplňte jméno a klikněte na Join 

 

 
 

4. Klikněte na Join by computer audio 

 

 
 

5. Pokud bude webová stránka žádat o přístup k Vašemu mikrofonu a kameře, přístup 

povolte. 

  



Stránka 10 z 14 
 

6. Zkuste kliknout na ikonu mikrofonu a kamery. Pokud se objeví na obrazovce pokyny, 

postupujte podle nich 

 

 
 

7. Pokud vidíte svůj obraz z videokamery, funguje video správně. 
 

8. Kontaktujte webinar@sgo-cls.cz. Rádi Vám připravíme Váš osobní testovací meeting, na 

kterém si budete moci otestovat, zda správně funguje i zvuk. 

 

Připojení k živému webináři a řešení problémů s připojením 

1. Klikněte na na odkaz v potvrzovacím emailu, který jste dostali po tom, co jste se 

zaregistrovali. 

2. Klikněte na Join form your browser 
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3. Vyplňte jméno a klikněte na Join 

 

 
 

4. Klikněte na Join by computer audio 
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5. Jste připojeni do webináře a uvidíte tuto obrazovku 

 

 
 

6. Pokud nefunguje a zvuk a v levém dolním rohu je zobrazena ikonka Join audio, klikněte 

na ni. 

 
 

- Dále klikněte na tlačítko Join Audio by Computer. Zvuk by měl začít fungovat 
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Jak pokládat dotazy během webináře 

1. Na liště dole na obrazovce jsou tři ikony – Chat, Q&A a Raise Hand. Pokud lištu nevidíte, 

pohněte myší. 

Poznámka: Pokud jste si spouštěli testovací meeting (viz kapitola Testování připojení 

výše), na liště se zobrazovalo více ikon, ve webináři ale zobrazují jen Chat, Q&A a Raise 

Hand. Nejde o chybu ale o standardní chování Zoomu.  

 
 

2. Ikonu Chat prosím nepoužívejte. V případě technických problémů pište na webinar@sgo-

cls.cz 

 

3. Pomocí ikony Q&A můžete psát dotazy přednášejícím a předsedajícím. Po kliknutí na 

Q&A se objeví toto okno: 

 

 
 

Napište Váš dotaz do pole „Type your question here“.  

• Do dotazu prosím pište, které přednášky se Váš dotaz týká. Předsedající Váš dotaz 

přečte nahlas a příslušný přednášející Vám odpoví. 

• Pokud pro zodpovězení Vašeho dotazu nebude prostor během živého webináře, 

přednášející Vám odpoví písemně po ukončení webináře na stránkách www.sgo-cls.cz 

 

4. Pomocí ikony Raise Hand se můžete přihlásit o slovo stejně jako na běžné přednášce. 
Technická podpora bude sledovat, který divák ruku zvednul, a umožní mu zapnout si 
mikrofon (a pokud bude divák chtít i kameru) a položit ústně dotaz. 
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Připojení z mobilního telefonu 

Testování připojení 

1. Nainstalujte si mobilní aplikaci Zoom Cloud Meetings pro Android z  Google Play nebo pro 

iOS z App Store 

2. Jděte na stránku http://zoom.us/test  (podporovaný prohlížeč je Android: Webkit 

(default) a Chrome, OS/iPadOS: Safari5+, Chrome) 

3. Klikněte Join 

4. Pokud se k webináři Zoom připojujete poprvé, budete požádáni o udělení souhlasu 

k přístupu k Vašemu mikrofonu. Odklikněte, že souhlasíte. 

5. Nad ikonkou Join audio v levém dolním rohu se objeví vyskakovací okénko. Pokud se 

vyskakovací okénko neobjevilo, klikněte na ikonku Join audio a okénko se zobrazí. 

V okénku klikněte na Call over internet. V levém dolním rohu se objeví ikonka mikrofonu 

a v levém horním rohu ikonka reproduktoru.  

6. Pokud vidíte svůj obraz z videokamery, funguje video správně. 
7. Kontaktujte webinar@sgo-cls.cz. Rádi Vám připravíme Váš osobní testovací meeting, na 

kterém si budete moci otestovat, zda správně funguje i zvuk. 

 

Připojení k živému webináři a řešení problémů s připojením 

1. Klikněte na na odkaz v potvrzovacím emailu, který jste dostali po tom, co jste se 

zaregistrovali (podporovaný prohlížeč je Android: Webkit (default) a Chrome, 

OS/iPadOS: Safari5+, Chrome). 

2. Jste připojeni do webináře. 

3. Pokud nefunguje a zvuk a v levém dolním rohu je zobrazena ikonka Join audio, klikněte 

na ni. Nad ní objeví se vyskakovací okénko. Klikněte v něm na Call over internet. V 

levém horním rohu se zobrazí ikonka reproduktoru. 

 

Jak pokládat dotazy během webináře 

1. Dole na displeji jsou tří ikony – Chat, Raise Hand a Q&A. Poznámka: Pokud jste si 
spouštěli testovací meeting (viz kapitola Testování připojení výše), na liště se 
zobrazovalo více ikon, ve webináři ale zobrazují jen Chat, Raise Hand a Q&A. Nejde o 
chybu ale o standardní chování Zoomu.  

2. Ikonu Chat prosím nepoužívejte. V případě technických problémů pište na webinar@sgo-
cls.cz 

3. Pomocí ikony Q&A můžete psát dotazy přednášejícím a předsedajícím. Po kliknutí na 
Q&A se objeví tlačítko „Ask a Question“. Klikněte na něj a objeví se okénko pro napsání 
dotazu „I want to ask question…“. Napište Váš dotaz do tohoto okénka.  

• Do dotazu prosím pište, které přednášky se Váš dotaz týká. Předsedající Váš dotaz 

přečte nahlas a příslušný přednášející Vám odpoví. 

• Pokud pro zodpovězení Vašeho dotazu nebude prostor během živého webináře, 

přednášející Vám odpoví písemně po ukončení webináře na stránkách www.sgo-cls.cz 
4. Pomocí ikony Raise Hand se můžete přihlásit o slovo stejně jako na běžné přednášce. 

Technická podpora bude sledovat, který divák ruku zvednul a umožní mu zapnout si 
mikrofon (a pokud bude divák chtít i kameru) a položit ústně dotaz. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?mt=8
http://zoom.us/test
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