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INSTALACE / AKTUALIZACE ZOOMU 
 

Pokud budete používat ZOOM poprvé:  

1. Otevřete si tuto stránku: https://zoom.us/download#client_4meeting 
 

2. Stáhnete si Zoom Client for Meetings (modrým tlačítkem Download).  

https://zoom.us/download#client_4meeting
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3. V levém dolním rohu kliknete na stažený soubor („ZoomInstaller.exe“).  

 

 

4. Na monitoru se objeví instalační okénko. Na nic není potřeba klikat, aplikace 

se do vašeho počítače instaluje automaticky.  
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5. Po dokončení instalace se vám na monitoru zobrazí toto okénko: 

 

 

6. Okénko klidně můžete vypnout. Není třeba se zaregistrovat ani se 

přihlašovat. Pro vstup do konference stačí pouze kliknout na odkaz, který vám 

přijde od organizátora. 
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Pokud jste ZOOM někdy v minulosti už používali a máte ho v PC stažený:  

Abyste mohli využít všechny funkce, které budou na konferenci využívány, je 

potřeba mít staženou novější verzi ZOOMu (minimálně verzi 5.2.2).  

1. Spusťte si aplikaci ZOOM a dole v okénku (viz šipka) zjistěte, kterou verzi 

máte staženou. 

  

 

Pokud máte verzi 5.2.2 a vyšší, není třeba nic řešit.  

 

Pokud máte starší verzi, stáhněte si aktualizovanou verzi (dle návodu výše).  
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ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ ZOOMU 
 

Po kliknutí na odkaz, který dostanete od organizátorů konference, se vám 

zobrazí okénko s dotazem, zda chcete spustit aplikaci Zoom. Klikněte na tlačítko 

Spustit aplikaci Zoom Meetings.  

 

Chvíli bude potřeba počkat, až Vás organizátor do místnosti pustí.  

 

Ještě před vstupem do platformy budete dotázáni, zda si chcete pustit 

mikrofon.  
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Abyste mohli slyšet přednášející a další účastníky, je potřeba kliknout na Join 

with Computer Audio (svůj mikrofon si budete moci po vstupu do místnosti 

opět vypnout).  

Podobné okénko se vám zobrazí i u kamery. Zde můžete zaškrtnout Join 

without Camera, pokud nechcete mít puštěnou kameru v průběhu konference. 

V opačném případě kliknete na Join with Video (kameru lze zapínat / vypínat i 

po vstupu do místnosti).  

 

V „místnosti“ budete mít na monitoru patrně okénka s videi nebo jmény 

účastníků.  

 

SPODNÍ LIŠTA (mikrofon, kamera, chat, reakce, titulky) 
 

Dole budete mít lištu s různými ikonkami.  

 

Pro vás budou nejdůležitější tyto ikonky:  

Vypínání / zapínání mikrofonu 

Tato ikonka znamená, že máte puštěný mikrofon a všichni 

účastníci vás slyší. Pro vypnutí na ni stačí kliknout. Měla by se 

vám poté zobrazit tato ikonka:  
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Vypínání / zapínání kamery 

Pokud je zobrazena ikonka s přeškrtnutou kamerou, znamená to, 

že vás nikdo nevidí. Pro zapnutí kamery opět stačí na ikonku 

kliknout.  

 

Spuštění chatového okénka 

Po kliknutí na tuto ikonku se vám v pravém sloupci zobrazí 

chatovací okénko.  

 

 

Dole se nachází pole, do kterého můžete psát. 

Pokud je nad okénkem zobrazeno tlačítko 

Everyone, uvidí váš text všichni účastníci.  

Pokud byste chtěli napsat konkrétnímu člověku 

(např. technikovi, moderátorovi či účastníkovi), 

klikněte na tlačítko Everyone a vyberte 

příslušné jméno.  

Vedle jména by se vám poté mělo zobrazit: 

 

 

 

Zobrazení přepisu v podobě titulků  

Kromě titulků si také můžete zobrazit transkript, kde uvidíte 

všechno, co bylo přepsáno.  

 

Pro zobrazení titulků klikněte na stříšku a z nabídky vyberte Show Subtitle.  
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Pokud chcete mít otevřené i okénko se všemi titulky, klikněte opět na stříšku u 

ikonky CC a z nabídky vyberte View Full Transcript.  

Pokud budete chtít mít přepis na zvláštním okénku, který se dá přesouvat, 

zvětšovat a zmenšovat, kliknete nahoře na malou ikonku s V a z nabídky 

vyberete Pop Out. 

 

Přepis si na okénku můžete stáhnout tlačítkem Save Transcript. 
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Pokud budete chtít změnit velikost titulků, opět kliknete na dolní liště vedle 

ikonky CC na stříšku a vyberete Subtitle Settings.  

 

V okénku poté posuňte modré kolečko do velikosti titulků, která vám bude 

vyhovovat (posunutí doprava = větší titulky, posunutí doleva = menší titulky). 
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Posledním důležitým tlačítkem na spodní liště je Reactions. 

Pokud budete chtít v průběhu diskuze hovořit, klikněte na toto 

tlačítko a z nabídky vyberte jakoukoli ikonku (viz níže). 

Moderátor (a všichni účastníci) tuto ikonku poté uvidí u vašeho okénka a bude 

vás moci potom vyzvat.  

 

 

Pozn.: Nedoporučujeme používat ikonku Raise Hand. Tato ikonka vaše okénko 

posune na první místo, což není vhodné, pokud je na setkání přítomen tlumočník 

českého znakového jazyka. Pro ohlášení použijte jakoukoli ikonku v prvním 

řádku.  



11 
 

 ROZLOŽENÍ OKÉNEK 
 

V pravém horním rohu budete mít tuto ikonku: 

 

 

 

Pokud na ni kliknete, zobrazí se vám dvě možnosti rozložení: Speaker View a 

Gallery View.  

Speaker View 

V průběhu konference uvidíte ve velkém okně pouze 

řečníka. Ostatní účastníci budou v malých okénkách 

nahoře.  

Gallery View – v tomto náhledu uvidíte vždy 

všechny účastníky v malých okénkách, bez ohledu na 

to, kdo právě hovoří.  

Pokud budete chtít mít pouze určitý počet velkých oken, např. pouze 

přednášejícího a tlumočníka, bude potřeba si je nejdříve „připnout“ (funkce 

Pin). 

Když najedete na video, zobrazí se vám v pravém horním rohu tři tečky. Po 

kliknutí vyberete z nabídky Pin.  
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Pro připnutí dalšího videa bude potřeba se vrátit zpět do 

náhledu, kde uvidíte všechny účastníky. V pravém horním 

rohu kliknete na ikonku View a z nabídky vyberete Gallery 

View.  

V něm najedete na druhé video, kliknete na tři tečky a z nabídky vyberete Add 

Pin.  

 

Pokud budete chtít některé video „odepnout“, opět kliknete na tři tečky a 

z nabídky vyberete Remove Pin.  

 

ODCHOD ZE SETKÁNÍ 
Pokud budete z konference chtít odejít, klikněte v pravém dolním rohu na 

tlačítko End. 

 

 

 

Do konference se můžete opět vrátit kliknutím na zaslaný odkaz, který jste na 

začátku použili pro vstup do konference.  

 

 

 

 

 

 

Pro SNN v ČR, z.s. v roce 2020 vytvořila Kateřina Holubová. 


