
Nastavení možností schůzky

Některé možnosti schůzky můžete nastavit v Outlooku 

ještě předtím, než pošlete žádost o schůzku – třeba kdo se 

bude moct připojit ke schůzce přímo a kdo bude muset 

čekat ve virtuálním předsálí. 

Naplánování schůzky Skypu pro firmy

(Dělá se to v Outlooku.) 

1. Otevřete Kalendář Outlooku, klikněte na kartu Domů a potom 

na Nová skypová schůzka. (I když jste v režimu Skypu pro firmy 

(Lyncu), má toto tlačítko název Nová skypová schůzka.)
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2. Dokončete žádost 

o schůzku, jak jste 

zvyklí.
Přidejte účastníky

Přidejte 

program 

schůzky 

a informace 

o schůzce. 

Tohle je přidané automaticky. 

Účastníci se připojí ke schůzce 

kliknutím na odkaz Připojit se 

ke skypové schůzce.

spousta@contoso.com

1+(425) 555-1212
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Skype pro firmy je určený ke komunikaci se spolupracovníky nebo obchodními partnery.

Skype je určený třeba ke komunikaci s babičkou nebo chatování s přáteli při hraní her.

Který Skype mám používat?

V žádosti o schůzku klikněte na Připojit se 

ke skypové schůzce.

Připojení ke skypové schůzce – Existuje tolik možností!

V hlavním okně klikněte na kartu Schůzky a potom 

poklikejte na schůzku, ke které se chcete připojit.

V připomenutí schůzky klikněte 

na Připojit se online.

Skype pro firmy 
Úvodní příručka

Schůzky

Schůzky

Skype pro firmy 
Úvodní příručkaVolba zobrazení

1. V okně konverzace klikněte na šipku Zrušit ukotvení 

galerie videa.

2. Klikněte na tlačítko Vybrat rozložení a zvolte zobrazení:

• Zobrazení galerie – zobrazuje datové proudy videa 

všech lidí.

• Zobrazení mluvčího – zobrazuje jenom 

prezentujícího.

• Zobrazení obsahu – zobrazuje jenom obsah schůzky. 

• Kompaktní zobrazení – zobrazuje obrázky účastníků 

v kompaktním okně.

Alena Janková
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Konverzace 3 (účastníci)

2 3 4

3. Kliknutím na Zobrazit na 

celé obrazovce zvolíte velké 

zobrazení datových proudů 

videa. 

4. Kliknutím na Ukotvit galerii videa znova zobrazíte galerii v okně konverzace.



1. V okně schůzky klikněte na tlačítko 

Prezentovat.

2. Klikněte na Prezentovat plochu

(tak ukážete celý obsah vaší plochy) 

nebo klikněte na Prezentovat 

programy a poklikejte na program, 

který chcete sdílet.

Sdílení plochy nebo programu

Potřebujete všem ukázat, o čem vlastně 

mluvíte? 
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1. V okně schůzky 

klikněte na tlačítko 

Prezentovat.

2. Klikněte na 

Prezentovat 

soubory 

PowerPointu.

3. Přejděte k souboru, 

který chcete 

prezentovat, 

a klikněte na OK. 

Sdílení powerpointové prezentace

Chcete prezentaci ukončit?

Klikněte na tohle: 

Správa účastníků schůzky

Jednoduše můžete zachytit zvuk, 

video, rychlé zprávy i to, co se 

prezentuje.

1. V okně schůzky klikněte na 

tlačítko Další možnosti.

2. Klikněte na Spustit nahrávání.

3. Po schůzce můžete přejít na 

Spravovat nahrávky 

a nahrávku publikovat, 

přehrát, přejmenovat nebo 

odstranit.

Obáváte se, aby se schůzka nevymkla kontrole? Pokud jste prezentující, máte ji 

pod kontrolou. 

1. Kliknutím na tlačítko Účastníci otevřete podokno Účastníci, 

ve kterém uvidíte seznam všech účastníků schůzky.  

2. Klikněte na tlačítko Akce účastníka.

Nahrávání a přehrávání schůzky
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3. Kliknutím na jedno nebo 

víc tlačítek použijete 

příslušná nastavení pro 

všechny účastníky.   

Potřebujete pozvat další lidi?

Klikněte na tohle: 

Přechod na 

další snímek

Zobrazení miniatur 

snímků a výběr dalšího 

snímku, který se má 

prezentovat

Zobrazení poznámek 

prezentujícího (uvidíte 

je jenom vy, nikdo 

další)


