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Zde je postup, jak se připojit na “online konzultaci”, která je vysílaná živě. Připojit se 
můžete z počítače, tabletu nebo telefonu. 

Správnou a aktuální adresu odkazu na připojení vám poskytne pedagog. Zde uvedená 
adresa (http://meet.google.com/abc-abcd-abc ) je pouze jako ilustrační.

Všichni připojení účastníci se mohou navzájem slyšet a vidět (pokud si zapnout mikrofon a 
kameru). 

Komunikace je bezpečná. Do hovoru může vstoupit pouze ten, kdo zná tuto adresu + lektor 
musí jeho “žádost” o vstup schválit. Není tedy možné, aby se připojil kdokoliv jiný a díval se.

http://meet.google.com/abc-abcd-abc


Jdeme na to

a) Připojení z PC, notebooku, MacBooku

Toto je nejvhodnější možnost. 

Notebook má kameru a velkou obrazovku. Má také nejkvalitnější připojení pomocí WiFi nebo 
kabelu. Kvalita notebooku stačí taková, že vám na něm jede Youtube. Lze také použít starší 
notebook (klidně v hodnotě 2.000 Kč) a nainstalovat na něm systém Chrome OS. Rád s tím 
pomohu, pokud někdo potřebuje.

Pro toto připojení není nutné mít Gmail účet - pokud jej máte, uvidí ostatní vaše jméno. Což je 
fajn.
Jako prohlížeč internetu je ideální Chrome. Ale přenos bude fungovat dobře i u jiných 
prohlížečů, jako Firefox, Safari...

Postup pro připojení:

- Klikněte na odkaz na online lekci. Např. http://meet.google.com/abc-abcd-abc. Správnou
a aktuální adresu odkazu vám poskytne pedagog. Tato je pouze vzorová.

- Prohlížeč bude chtít povolení přístupu ke kameře a mikrofonu. Zde je potřeba to povolit 
(anglicky “Allow”). Kdykoliv v budoucnu je možné toto nastavení změnit.

http://meet.google.com/abc-abcd-abc


- Následuje přihlášení. 
a) Pokud nemám Gmail účet, tak vyplňte své jméno. Obrázek vlevo (vyplnil 

jsem jméno František).
b) Pokud mám Gmail účet, tak se připojím pod svým Gmail účtem (obrázek 

vpravo).

- Klikněte na “Požádat o připojení” (anglicky “Join now”).

- Pedagog dostane vaši žádost - tu potvrdí, nebo zamítne. Je proto vhodné uvádět své 
pravé jméno, aby lektor věděl, o koho jde. 
Obrázek ukazuje, jak uživatel jménem František chce vstoupit do videohovoru. Kliknutím
Přijmout (anglicky “Admin”) přijme.



- Po přijetí do skupiny jste okamžitě ve skupinovém hovoru. 

- obrazovka může vypadat třeba následovně:



- Ovládání
- kliknutím na obrazovku, nebo najetím myši do spodní části obrazovky se zobrazí 

ovládací lišta se 3 ikonami uprostřed.
- Mikrofon (ikona vlevo)

- kliknutím se mikrofon vypne nebo zapne. Pokud člověk nepotřebuje mluvit, tak 
je fajn vypnout mikrofon, protože je čistý zvuk pro toho, kdo právě mluví.
- pokud chcete vstoupit do rozhovoru a něco říci, klikněte na ikonu mikrofonu, 
čím si ho pustíte. 

- Ukončit hovor (ikona uprostřed)
- ukončí se hovor. Je možné se zase vrátit zpět kliknutím na tlačítko “Znovu se 
přihlásit”. Po ukončení vysílání, již není video ani audio přenášeno.

- Kamera (ikona vpravo) - kliknutím na tuto ikonu kameru vypnete nebo zapnete.
- Ostatní účastníci (ikona lidí nahoře vpravo)

- zde uvidíte ostatní účastníky. Kliknutím na jejich fotku (špendlík) se 
zobrazí přes celou obrazovku, nebo uspořádané na jedné obrazovce. 

Chat – kliknutím zapnete a využijete, když se budete chtít přihlásit o slovo při
vypnutém mikrofonu

OBR: ovládání

CHAT



obr.: Více účastníků

obr.: Ukončení hovoru



b) Připojení z mobilu - Android

Mobil má dobrou 'kameru i mikrofon, ale malou obrazovku. Je vhodné jej nastavit tak, aby 
kamera zabrala celou “osobu”. Pohrejte si s umístěním - vyzkoužejte stativ, opřít na židly, 
upevnit gumičkou :-) 
Ovládání je podobné jako na počítači - jen v menším :-)

Pro toto připojení je potřeba mít Gmail účet a aplikaci Hangouts Meet. 

Po kliknutí na odkaz se:
a) otevře Google Play a bude chtít nainstalovat aplikaci. Poté se přihlásíte vašim Gmail 

účtem. Vše je pěkně popsáno a to i v češtině. Instalace proběhne jen poprvé. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=cs


b) pokud již aplikaci máte, otevře se. Kliknete na Požádat o připojení.

- Pedagog dostane vaši žádost - tu potvrdí, nebo zamítne. Je proto vhodné uvádět své 
pravé jméno, aby lektor věděl, o koho jde. 

- Po přijetí do skupiny jste okamžitě ve skupinovém hovoru. 



- Obrazovka může vypadat třeba následovně:

         

- Ovládání
- kliknutím na obrazovku se zobrazí ovládací lišta se 3 ikonami uprostřed.
- Mikrofon (ikona vlevo)

- kliknutím se mikrofon vypne nebo zapne. Pokud člověk nepotřebuje mluvit, tak 
je fajn vypnout mikrofon, protože je čistý zvuk pro toho, kdo právě mluví.
- pokud chcete vstoupit do rozhovoru a něco říci, klikněte na ikonu mikrofonu, 
čím si ho pustíte. 

- Ukončit hovor (ikona uprostřed)
- ukončí se hovor. Je možné se zase vrátit zpět kliknutím na tlačítko “Znovu se 
přihlásit”. Po ukončení vysílání, již není video ani audio přenášeno.

- Kamera (ikona vpravo) - kliknutím na tuto ikonu kameru vypnete nebo zapnete.
- Ostatní účastníci 

- zde uvidíte seznam účastníků. Kliknutím na jejich fotku se zobrazí přes 
celou obrazovku. 



c) Připojení z mobilu - iPhone
obdobné jako u Androidu. Ovládací ikonky jsou jen trochu odlišné. 



d) Připojení z tabletu - Android / iOS
Je odboné jako u mobilu. Ovládání a ikonky jsou jen trochu odlišné a jinak uspořádané.



Kvalita WIFI
- Pokud vidíte obraz kostičkovaný, špatně slyšíte ostatní účastníky, posuňte se blíže k 

vašemu wifi routeru. Pokud používáte počítač, můžete zkusit připojit kabelem. 
- Rychlost internetu vyzkoušíte tak, že do prohlížeče napíšete www.rychlost.cz a spustíte 

test rychlosti:

 

- Výsledky testu:
- Odezva: neboli zpoždění. Když někdo něco řekne, za jak dlouhou dobu to 

uslyšíte. Určitě musí být pod 100ms. Ideálně <20ms.
- Stahování: jakou rychlostí stahujete třeba videa z Youtube. V našem případě se 

jedná o rychlost, díky které dobře vidí a slyší ostatní.  
Pokud jste na internetu sami (nikdo jiný v domácnosti v daný okamžik internet 
nepoužívá), mělo by být dostatečné 2-3 Mbit/s - ideálně je 6 Mbit/s a více.

- Nahrávání: jakou rychlostí odesíláte video a audio. V našem případě se jedná o 
rychlost, díky které vás ostatní dobře vidí a slyší.  
Pokud jste na internetu sami (nikdo jiný v domácnosti v daný okamžik internet 
nepoužívá), mělo by být dostatečné 2-3 Mbit/s - ideálně 6 Mbit/s a více.

http://www.rychlost.cz/


- Co dělat, když je špatná kvalita hovoru ?
- Posuňte se blíže k vašemu wifi routeru - nebo posuňte router k vám.
- Nejste slyšet nebo ostatní říkají, že je to trhané? 

Vypněte si video. Budete vás jen slyšet.
- Je možné, že počítač nebo mobil je pomalý a nestíhá zpracovat hovor. V tom 

případě vypněte a zapněte počítač / mobil.
- Zeptejte se vašeho poskytovatele internetu, kolik by stálo zvýšení rychlosti. 

Většinou to bude navíc jen několik stokorun. Například od UPC “Internet 150” 
stojí 399,- Kč měsíčně. Za tuto cenu budete mít úplně luxusní internet (stahování
150 Mb/s, nahrávání 10 Mb/s). Alespoň na přechodnou dobu se vám kvalitní 
internetové připojení hodí.

Videohovor - vítejte u nás doma
- Než začnete videohovor, podívejte se za sebe. Co uvidí ostatní?
- Je vhodné větší osvětlení - zapněte si další světlo i ve dne.
- Neseďte před oknem - jinak ostatní uvidí jen vaši siluetu.
- Pokud něco “nevhodného” uvidíte u jiných - řekněte mu to. Určitě to ocení.


