
Návod na online přednášení/zkoušení přes Zoom 

1. Spusťte aplikaci Zoom z pracovní plochy PC. Pokud nemáte aplikaci Zoom nainstalovanou, je k 

dispozici ke stažení zde: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

 

2. Klidněte na tlačítko Sign In, po té zvolte možnost Sign In with SSO 

 

3. V dalším okně zadejte do pole Company domain doménu cesnet a klikněte na tlačítko Continue 

 
 

4. Nyní Vás Zoom přesměruje do okna webového prohlížeče na stránku ds.eduid.cz sloužící pro ověření uživatele 

Zoom. Zde vyberte odkaz Univerzita Palackého v Olomouci, který Vás přesměruje na stránku Jednotné přihlášení 

UP. 

 
 

 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.ex#e


5. Na webové stránce Jednotné přihlášení UP zadejte své přihlašovací údaje (stejné jako na Portál UP). 

 

  



6. Na následující stránce klikněte na tlačítko Ano, akceptuji 

 
7. Pokud se v prohlížeči objeví dialog s názvem Spustit aplikaci Zoom Meetings, klikněte na tlačítko Spustit aplikaci 

Zoom Meetings. Pokud dialog nevidíte, klikněte na tlačítko Launch Zoom. 

 



8. Nyní se již otevře okno aplikace Zoom, kde můžete pomocí tlačítka New Meeting zahájit video přenos, případně 

pomocí tlačítka Schedule naplánovat budoucí video konference. 

 
 

 

  

Zahájit video přenos 

Naplánovat video přenos 

Ovládání mikrofonu 

Ovládání kamery 

Seznam účastníků hovoru 

Možnosti sdílení obrazovky 

Spustit nahrávání do PC 

Okno spuštěné video konference 

Další možnosti 

Seznam naplánovaných 

video konferencí 



Plánování video konference 
1. Po přihlášení do aplikace Zoom klikněte na tlačítko Schedule. 

2. V okně Schedule Meeting nastavte parametry konference: 

 

  

Název konference 

Datum a čas zahájení konference 

Předpokládaná délka konference 

Možnost nastavení hesla pro 

přístup ke konferenci 

Výchozí nastavení kamery po 

zahájení video konference 

Možnosti přidání události do kalendáře  

Povolit čekací místnost (vhodné pro online zkoušení) 

Povolit připojení účastníků před zahájením konference 

Vypne mikrofony účastníků po jejich připojení ke konferenci 



3. Po kliknutí na tlačítko Schedule v okně Schedule Meeting se otevře buď okno zvolené aplikace kalendáře nebo 

informační okno s textem pozvánky na video konferenci. Text pozvánky je možné zkopírovat pomocí tlačítka Copy to 

Clipboard a např. rozeslat e-mailem požadovaným účastníkům konference. 

 

 
 

 

 

 

 

Další informace ohledně videokonferencí a online výuce naleznete na 

https://wiki.upol.cz/upwiki/Videokonference_a_online_vyuka 
 

Textové pole s 

pozvánkou 

Hypertextový odkaz pro připojení 

k naplánované videokonferenci 

ID videokonference 

https://wiki.upol.cz/upwiki/Videokonference_a_online_vyuka

