
Jak na video-konferenci přes Smartphone / tablet 

Google Hangout Meet 



Před plánovanou video-konferencí 
přes aplikaci Hangouts ve vašem 
Smartphonu nebo tabletu si prosím 
stáhněte bezplatnou aplikaci 
Hangouts Meet z Google Play 
(Android) nebo App Store (iOS). 



Umožněte aplikaci přístup ke kameře a mikrofonu. Přihlaste se ke svému google účtu. 



V případě, že nemáte založený google účet, je potřeba si účet založit. Navštivte stránku www.google.com. 
V pravém horním rohu klikněte na symbol 9 teček a vyberte ikonu “Účet” a “Vytvoření účtu Google”.



Zadejte své jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo dle doporučení a pokračujte tlačítkem “Další”. Můžete 
zadat údaje k zabezpečení účtu, buď telefon či sekundární e-mailovou adresu. Dále je potřeba zadat datum 
narození a pohlaví. Při dalším kroku je potřeba odsouhlasit odsouhlasit obchodní podmínky, a poté kliknout na 
tlačítko “Vytvořit účet”. Tím je účet založen a můžete pokračovat dále. 



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 na váš  
Google email.  

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



Po kliknutí na odkaz se dostanete  
do virtuální konferenční místnosti,  
kde se video-konference uskuteční. 

Klikněte na tlačítko  
„Připojit se ke schůzce“. 



Dostanete se do místnosti,  
kde probíhá video-konference. 



Při video-konferenci doporučujeme  
nechodit, nesedět proti slunci, nebo  
naopak příliš ve tmě, ať je obraz  
pro druhé účastníky příjemný. 



Během video-konference můžete využít  
i chat. Chat může sloužit pro sdílení 
linků atd.  
Obsah chatu vidí všichni účastníci. 



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



Během Vaší video-konference máte 
možnost sdílet na svém tabletu např. 
prezentaci s ostatními účastníky, a to 
přes symbol 3 teček v pravém horním 
rohu, a poté kliknout na „Sdílet 
obrazovku“. 



Poté je potřeba odkliknout  
„Zahájit prezentaci“. 



Vaši obrazovku, včetně oznámení,  
vidí 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. 




