
Jak na video-konferenci přes PC 

Google Hangout Meet 



K video-konferenci se lze připojit z libovolného prohlížeče ve Vašem počítači nebo notebooku. Není třeba 
instalovat si žádný speciální software. Je pouze nutné mít na svém počítači povoleno použití kamery 
a mikrofonu pro aplikace.

Pro využívání Google Hangout Meet není potřeba mít založený Google účet. Systém se Vás při 
přihlášení pouze zeptá na vaše jméno. Do hovoru vstoupíte až poté, co organizátor video-konference 
Váš vstup schválí.

Nebo pro přihlášení využijte Váš již existující Google účet.

Než začnete…. 



Pozvánku k video-konferenci obdržíte  
od zástupce společnosti ROCHE emailem  
formou schůzky přes Google kalendář. 

V tomto případě klikněte na zaslaný link.



Pozvánku k video-konferenci můžete 
obdržet od zástupce společnosti ROCHE  
i přímo z video-konference.

Klikněte na tlačítko „PŘIPOJIT SE KE 
SCHŮZCE“ nebo na odkaz v emailu.



Pokud máte na svém počítači zakázané 
použítí kamery nebo mikrofonu, budete  
je muset povolit. 



V případě, že se přihlašujete pod svým 
Google účtem, ke kterému jste již 
přihlášeni, klikněte na „Připojit se“. 



Po kliknutí na odkaz se dostanete 
do virtuální konferenční místnosti, 
kde se hovor uskuteční.

Pro video-konferenci je třeba mít aktivovaný 
mikrofon a kameru, ty lze snadno ovládat 
pomocí tlačítek na spodní liště.  



Pokud jste během schůzky pouze posluchač, 
doporučujeme vypnout mikrofon, případně  
i webovou kameru a to z důvodu, aby video-
konference nebyla rušena a nevytvářela se 
ozvěna.

DŮLEŽITÉ!



Během Vašeho setkání máte možnost 
sdílet např. prezentaci s ostatními 
účastníky video-konference, a to přes  
ikonu „Sdílet obrazovku“. 



Vyberte požadovaný náhled obrazovky  
a potvrdťe tlačítkem „Sdílet“. 



V případě aktivace sdílení obrazovky je 
následně sdílen veškerý obsah, který  
si na počítači otevřete včetně webových 
stránek, dokumentů nebo videí. 

Ostatní účastníci uvidí sdílený dokument. 



V případě ukončení sdílení kliknete 
na „Ukončit sdílení” a vrátíte se zpět.  
Sdílení skončí také v případě, že jiný  
účastník video-konference začne sdílet  
svojí obrazovku.



V případě, že chcete sdílet svá videa či 
animace přímo z prohlížeče internetu, 
doporučujeme sdílení obrazovky přes 
kartu Chrome.



Potvrďte požadovaný odkaz, a tím 
zajistíte sdílení nejen obrazu,  
ale i přenos zvuku.



Sdílení ukončíte kliknutím na 
tlačítko “Zastavit”. 



Během video-konference můžete 
využít i chat, který naleznete  
v pravém horním rohu obrazovky. 



Potvrďte požadovaný odkaz, a tím 
zajistíte sdílení nejen obrazu, ale  
i přenos zvuku.

Chat může sloužit pro sdílení linků  
a podobně. Obsah chatu vidí všichni 
účastníci video-konference.



Pokud neukončí schůzku zástupce 
společnosti ROCHE, video-konferenci 
můžete opustit tlačítkem „Opustit hovor“. 



Po skončení schůzky můžete dát 
zpětnou vazbu vývojářům této 
aplikace, a to především ohledně 
kvality zvuku a videa. 




