
STRUČNÝ NÁVOD NA SPUŠTĚNÍ VIDEOHOVORU V APLIKACI ZOOM 

 
1) Klikněte na odkaz, který jste obdrželi mailem.  

 

2) Otevře se Vám internetový prohlížeč, kde by se mělo automaticky zobrazit vyskakovací okno Spustit 
aplikaci Zoom Meetings?  

 

Spuštění přes aplikaci (buď již ZOOM máte nebo si jej přejete nainstalovat) 

Klikněte na tlačítko Spustit aplikaci Zoom Meetings. 

- Pokud aplikaci máte, automaticky se otavře 
- Pokud aplikaci nemáte na základě toho, by se měla automaticky nainstalovat - je možné, že Váš 

operační systém bude vyžadovat souhlas s jejím nainstalováním. 

V případě, že se vyskakovací okno neobjeví, klikněte na tlačítko Launch Meeting uprostřed stránky, 
případně pod ním na odkaz Download Now.  

Vlevo dole se zobrazí stažená aplikace (soubor s příponou .exe), jejíž instalaci spustíte kliknutím na tento 
stažený soubor. 

 

V průběhu instalace se může zobrazit dialog Installing Zoom a nabíhat procenta instalování. 

 

 

 

Spuštění webináře v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalace 

1. Klikněte na modré tlačítko Zrušit  
2. Klikněte na modré tlačítko Launch Meeting 
3. Pod modrým tlačítkem se vám objevím na druhém řádku modrý text Join from your Browser 
4. Klikněte na tento modrý nápis 



 

 
3) Následně se Vás aplikace zeptá, zda-li souhlasíte se sdílením svého obrazového záznamu (videa), což 
máte možnost potvrdit pomocí tlačítka Join with Video, nebo odmítnout tlačítkem Join without Video. Toto 
nastavení lze upravit i kdykoliv později během hovoru.  

 

4) Poté by se již aplikace měla připojit k danému videohovoru. Během připojování se zobrazí dialog 
Connecting…  Následně by se měla zobrazit tlačítko Join the Meeting, pomocí kterého se připojíte 
k hovoru. 

   

Aplikace se Vás ještě může zeptat na souhlas s ochranou soukromí – zaškrtněte volbu I agree with Private 
policy. 

 
5) Pokud daný videohovor ještě nezačal, je možné, že se na určitou dobu zobrazí dialog, kde bude uvedena 
informace, že jste v tzv. čekárně (Waiting Room) a čekáte na vpuštění do videokonferenční místnosti 
organizátorem. 

 
6) Po vpuštění do místnosti se Vás aplikace zeptá, zda-li souhlasíte se sdílením svého zvukového záznamu 
(audia), což máte možnost potvrdit pomocí tlačítka Join with Computer Audio.  

Tomu ještě může předcházet možnost vyzkoušet přenos zvuku Test the Computer Audio. 
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