
MS Teams
Bc. Helena Filipová – Podpora e-learningu

Knihovna Filozofické fakulty UK, SVI

E: helena.filipova2@ff.cuni.cz

E: elearning@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 282

Seminář e-learningu:



Microsoft Office TEAMS

§ firemní plaTorma – komunikace a spolupráce na projektech nebo 
v rámci určitých týmů

§ integrována v předplatném Office 365
(studen[ i zaměstnanci FF mají k dispozici zdarma
h]ps://ukpoint.cuni.cz/IPSC-395.html

§ online verze Teams na adrese teams.microsoc.com
– spolehlivě funguje jen v prohlížečích Google Chrome a MS Edge
–> jistotou správné funkčnos[ je stažená aplikace ;-) 

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-395.html
https://teams.microsoft.com/


MS Teams umožňuje:

§ textovou komunikaci
§ video hovory (až 250 účastníků)
§ plánování schůzek
§ datové úložiště pro ukládání souborů + spolupráci na těchto 

souborech
§ integraci dalších aplikací do tohoto prostředí
§ funkce pro vzdělávání žáků a studentů – zadávání úkolů, testů apod.



Dále se podíváme na:

1. Schůzky (videokonference)
a) sejít se hned
b) naplánování budoucí schůzky
c) ovládání schůzky 

2. Týmy
a) připojení se k týmu
b) popis ovládání / orientace se v prostředí týmů
c) chat, sdílení souborů, planner (tzv. to do listy, úkolníčky), 

forms (hlasování)



SCHŮZKA v MS Teams

§ schůzku naplánujete v kalendáři – sejít se hned/ naplánovat budoucí



Sejít se hned

§ můžete změnit název
§ zapnout/vypnout mikrofon 

a kameru

–> Připojit se



Sejít se hned



SCHŮZKA v MS Teams

§ schůzku naplánujete v kalendáři – sejít se hned/ naplánovat budoucí



Nová schůzka



Nová schůzka – po uložení



Možnosti schůzky (funguje pouze v Google Chrome nebo MS Edge)



Nová schůzka – připojení se

§ když nastane čas schůzky, přijde vám upozornění v kalendáři
§ pro připojení si spusťte MS Teams, otevřete kalendář, rozklikněte danou 

událost a potom vpravo nahoře klikněte na tlačítko “Připojit se“



Průběh a ovládání schůzky

§ V konferenční místnos[ je lišta 
s nabídkou funkcí: 

• zapnout/vypnout kameru 
• zapnout/vypnout mikrofon 
• sdílet obrazovku 
• tři tečky –> rozšířené 

možnosti
• účastníci
• zavěsit



Účastníci

§ ikona dvou panáčků (viz předchozí slide)
§ otevře seznam připojených lidí
§ každý má vpravo od svého jména tři tečky – to umožňuje např. změnu 

jeho role – na prezentujícího
§ nad seznamem účastníků, vpravo nahoře máte malou ikonu ztlumení 

všech – tj. vypnutí mikrofonů všem ostatním



Sdílení obrazovky

§ umožní sdílet vaši plochu, nebo konkrétní soubor 
§ v průběhu sdílení máte schůzku a její ovládání minimalizované 

v pravém dolním rohu
§ před sdílením obrazovky si vypněte veškeré notifikace (e-maily apod.) 

a aplikace na pozadí, aby to nesnižovalo kvalitu přenosu a také proto, 
abyste třeba omylem s ostatními nesdíleli něco, co nechcete :-)



Záznam schůzky

§ po skončení se záznam objeví všem účastníkům v chatu schůzka 
(může to být až po nějaké časové prodlevě – záleží pravděpodobně na 
délce záznamu)



TÝMY



Vytváření nových týmů

Týmy vytváří LVT na základě žádosti zaslané na lvt@ff.cuni.cz nebo 
na martin.hundak@ff.cuni.cz.

viz https://elearning.ff.cuni.cz/online-prednasky/microsoft-teams/

http://ff.cuni.cz
http://ff.cuni.cz
https://elearning.ff.cuni.cz/online-prednasky/microsoft-teams/




Soubory



Soubory



Notes





Planner

§ např. k vytvoření tzv. To do listů 
– umožňuje rozdělování a 
plánování úkolů – dělení podle 
kategorií, přiřazování jejich 
splnění členům týmu, nastavení 
deadline…



Planner



Správa týmu



Správa týmu - kanály



Spravovat aplikace



Spravovat aplikace – přidat další



Schůzka týmu, kanálu 
– sejít se hned (přímo v chatu)



Schůzka týmu, kanálu – naplánovaná v kalendáři



Děkuji za pozornost.
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