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Přihlášení k Teams je na adrese:
https:://www.office.com

Přihlášení je 
prostřednictvím 

přihlašovacího 
jména a 

hesla, jako 
do ostatních 
univerzitních 
informačních 

systémů.

Vybereme aplikaci Teams. Po kliknutí se spustí 
webová aplikace Teams.

Stáhneme desktopovou aplikaci 
Teams a nainstalujeme.
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Odkaz pro stažení se nachází 
v levém dolním rohu obrazovky.

i

MS Teams - Live stream RECORDING
Nahrání přednášky/semináře

Po instalaci spustíme nainstalovanou 
aplikaci a v levém menu zvolíme Kalendář
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Vybereme možnost Živá událost.6 Zde vyplníme pouze Název, a klikneme 
na Další
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Vybereme Lidé a skupiny, a klikneme na 
Naplánovat

8 Zde vybereme Připojit se9

MS Teams - Live stream RECORDING
Nahrání přednášky/semináře
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Zapneme Mikrofon10 Klikneme na tlačítko Připojit se11

Možnosti sdílení12 Pokud chceme přidat webkameru,
klikneme na ikonu nad šipkou13

Sdílení plochy PC 
(např.:

k prezentování 
Excelu,atd.)

Pokuď budeme chtit 
použít PowerPoint, 
prezentaci budeme 
muset první spustit
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Na levém panelu klikneme do pravé části14 A poté dvoj klikem na naší webkameru15

Klikneme na Odesílat živě16

MS Teams - Live stream RECORDING
Nahrání přednášky/semináře

A dále klikneme na Zahájit17



Centrum
AV

podpory

V.05/2019MS Teams - Live stream RECORDING
Nahrání přednášky/semináře

Klikneme na Pokračovat18 Pokud máme vše nahrané,
klikneme na tlačítko Ukončit19

Klikneme na Ukončit živou událost20 Dále klikneme na Opustit21

Nahrávání 
se zapne po 

přibližně
 2 sekundách
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Teď si ukážeme, jak si nahrávku stáhneme.
Klineme na Podrobnosti schůzky22

Na řádku Nahrávka pro účastníky klikneme na
 Zakázat, tím se změní na Povolit a poté na Upravit23

Klikneme na Zavřít24

MS Teams - Live stream RECORDING
Stáhnutí přednášky

Znovu klikneme na Podrobnosti schůzky25
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Zde se ukáže řádek Nahrávka, a kliknutím na 
šipku se soubor stáhne26 Ve složce se objeví soubor s názvem 

Recording.mp427

Pojmenujeme soubor pomocí KÓDU před-
mětu a NÁZVU předmětu27

MS Teams - Live stream RECORDING
Stáhnutí/Sdílení přednášky

Nahrajeme soubor na OneDrive a odkaz 
sdílíme na:25

Stažený soubor 
se uloží do složky 
Stažené soubory
nebo Download

i


