
 

 

 

Videokonference JitSi 
 

Uživatelská příručka  

v. 210104-1 

 

 

 

Obsah 
 

I. Videokonference pomocí počítače .................................................................................................. 2 

Před zahájením ............................................................................................................................................ 2 

Spuštění ........................................................................................................................................................ 2 

Přihlášení ...................................................................................................................................................... 3 

Ovládání ........................................................................................................................................................ 3 

Sada 1. -  Chat, Sdílení obrazovky, Přihlásit/Odhlásit o slovo. ......................................................... 4 

Sada 2. – Zapnutí / Vypnutí mikrofonu, kamery a odhlášení z konference ..................................... 6 

Sada 3. - Režim zobrazení, pozvat uživatele, zabezpečení, více možností ................................... 7 

Moderování konference ............................................................................................................................ 8 

Mikrofon při moderovaném jednání ................................................................................................... 8 

Kamera ...................................................................................................................................................... 8 

Rychlé zprávy (chat) .............................................................................................................................. 8 

Ukončení videokonferenčního hovoru (odhlášení z konference) .............................................. 9 

II. Videokonference pomocí mobilu nebo tabletu ............................................................................ 9 

III. Kontrola a nastavení mikrofonu v systému Win10 a Win7. .................................................... 10 

Kontrola mikrofonu ve Windows 10 ............................................................................................................ 10 

Kontrola mikrofonu ve Windows 7 .............................................................................................................. 10 

 

 

 



I. Videokonference pomocí počítače 

 

Před zahájením        
 

Zkontrolujte: …… Rady, kterými začít 

- zda zařízení, na kterém JitSi spouštíte, je vybaveno kamerou a mikrofonem. 

- jste připojeni k internetu 

- máte zajištěn zdroj energie (zařízení v síti/nabitá baterie) 

- pozavírejte nepotřebné programy a vypněte případné přehrávání hudby apod.   

Pro bezproblémové spuštění videokonference JitSi použijte webový prohlížeč: 

- Microsoft  Edge  

- Google Chrome         

Pro jednotlivé internetové prohlížeče a verze operačního systému se mohou obrazovky uvedené 

v tomto manuálu lišit. Postupujte případně podle zobrazených nápověd. 

Spuštění 
 

1. Na Vašem zařízení klikněte na odkaz, který jste obdrželi v e-mailu. Odkaz začíná na 

https://meet.jit.si/AJ-konverzace , nebo obdržíte pozvánku viz obrázek, stisknete tlačítko „Join 

meeting“. 
 

 
 

 

 

Po přihlášení máte vypnutý mikrofon a kameru, pro konverzaci je potřeba zapnout minimálně mikrofon. 

Je slušnost zapsat jméno či alias. Stiskněte ikonku  --> ybereme první položku sloupečku 

 -->  Změníme jméno  

 

2. Uživatelům, kteří přihlašujícím se, po kliknutí na odkaz, zobrazí obrazovka s požadavkem na 

povolení mikrofonu a kamery.  

https://meet.jit.si/AJ-konverzace


 

Přihlášení  
 

Zobrazí se rámeček pro zápis jména, pod kterým se zúčastníte konference. Na pozadí je již vidět 

uživatele, pokud je již někdo ke konferenci připojen. 

Zadáním jména a potvrzením „OK“ se připojíte ke konferenci. 

 

 

 

Ovládání 
 

Po přihlášení se zobrazí videokonferenční okno. Pokud myš umístíte na spodní okraj, zobrazí se tři 

sady ikon pro práci a nastavení konference.  



 

 

 

Sada 1. -  Chat, Sdílení obrazovky, Přihlásit/Odhlásit o slovo. 
 

 

 

1. Chat  

 
 

2. Sdílení obrazovky 

V záložce „Okno aplikace“ je možné vybrat okno s Vaší prezentace a stisknutím „Sdílet“, v pravém 

spodním rohu, nahradí Váš obraz obrazovka aplikace. 

Sada 1. Sada 2. Sada 3. 



 

 

3. Přihlásit/Odhlásit o slovo  

Vlevo nahoře rámečku záběru kamery Vaší účasti se objeví ikonka modrého 

kolečky s ručičkou, která signalizuje přihlášení se o slovo, druhým klepnutím na 

ikonu , přihlášení rušíte.  

  



Sada 2. – Zapnutí / Vypnutí mikrofonu, kamery a odhlášení z konference 
 

 

Zapnutí / Vypnutí mikrofonu 

    

Máte-li mikrofon zapnutý, slyší vás všichni účastníci videokonference (ikona mikrofonu není 

přeškrtnutá). Pokud chcete mikrofon vypnout, kliknete na ikonu mikrofonu (ikona mikrofonu se změní 

- bude přeškrtnutá). Obdobně platí pro obraz (ikona kamery). 

Pokud máte mikrofon zapnutý a nehovoříte, můžou všichni v konferenci slyšet všechny zvuky, kolem 

Vás a ty ruší. 

 

Nastavení mikrofonu, reproduktoru, sluchátek 

 

Po stisknutí šipky  v pravém spodním rohu ikonky, otevřete okno pro výběr: 
 

 
 

 

- vstupu mikrofonu (v tomto případě  
tabulka nabízí interní mikrofon notebooku, 
mikrofon ve sluchátkách a studiový mikrofon) 
 
- výstupu na sluchátka. 
 

 

Odhlášení z konference 

 

 

Zapnutí / Vypnutí kamery 

  Tato volba vypíná, nebo zapíná kameru. 



Sada 3. - Režim zobrazení, pozvat uživatele, zabezpečení, více možností 
 

 

  

 Přepnout režim zobrazování 

Tímto tlačítkem přepínáte zobrazení mezi zobrazením účastníků ve formě „dlaždic“ a zobrazením 

hovořícího uživatele na obrazovce a pásem účastníků v pravé části obrazovky. 

  

  

 Pozvat uživatele 

 

 Zabezpečení konference 

 

   Více možností 

 

Po stisknutí této volby se zobrazí okno pro nastavení konference. 

 

 

  



Nejdůležitější volby: 
- Nastavení kvality hovoru. Tato volba je důležitá pro nastavení přenosu. Pokud jsme 

připojeni na místní síť, nebo silnou WiFi, neměníme nastavení. Pokud jsme na slabém 
signálu WiFi, nebo mobilním připojení snížení kvality hovoru dosáhneme stavu, kdy 
hovor/obraz se nebude rozpadávat.  

- Přepnout na celou obrazovku 
 

 

Moderování konference 

 
To znamená, že prezentující ovládá zvuk a obraz všech účastníků videokonference, má vyšší 

oprávnění než účastník.   

Mikrofon při moderovaném jednání  
 

- Po zahájení jednání ztlumí prezentující všechny přihlášené účastníky jednání (výsledkem je 

šedý mikrofon = účastník videokonferenci poslouchá). 

- V průběhu jednání bude Prezentující udělovat slovo jednotlivým účastníkům dle nastavených 

pravidel.  

Klikněte na tlačítko  Zrušit ztlumení. Tak dojte k zapnutí mikrofonu, ikonka se změní na 

nepřeškrtnutou . 

 

Pokud již nepotřebujete mluvit, vždy vypněte mikrofon. Ikonka   se změní na  (mikrofon se 

přeškrtne). 

Slovo dostává jiný účastník. Chcete-li opět hovořit, požádejte o slovo pomocí Rychlé zprávy . 

 

Kamera  
 

Chcete-li se ostatním účastníkům zobrazit (video), zapněte si kameru. Kameru si zapněte vždy, když 

budete předsedajícím vyzváni k rozpravě či hlasování. 

Klikněte na ikonu Kamera  

(uvidíte se v okně obrazovky).  

Kameru můžete vypnout sami (klikněte na ikonu kamery, Váš obraz zmizí, ikona kamery se 

přeškrtne. 

 

Rychlé zprávy (chat) 
 

Rychlé zprávy (chat) slouží pro odeslání textové zprávy všem účastníkům videokonference. 

Zprávy se řadí dle času odeslání.  

Klikněte na ikonu Otevřít/Zavřít chat (vlevo dole), napište zprávu a zmáčkněte na počítačové 
klávesnici Enter. Tím se zpráva odešle do konverzace.  

 



Ukončení videokonferenčního hovoru (odhlášení z konference) 
 

Klikněte na červenou ikonu Zavěsit.                  

 

 

II. Videokonference pomocí mobilu nebo tabletu 
 

1. Spuštění ve webovém prohlížeči. Neni potřeba nic instalovat. Klepněte na odkaz v poště a 

zvolte „Spustit na webu. Odkaz může být formou tlačítka, odkazu 

https://jitsi.plzenskykraj.org/..... , nebo https://meet.jit.si/.......  

  
 

 

2. Instalace aplikace: 

- Vyhledejte aplikaci JitSi  (pro Apple v App Store, pro Android v Obchodu) 

a nainstalujte si ji.  

- Klepnutím na volbu „Stažení aplikace“ři přihlašování do konference.  

Po stažení aplikace klikněte na odkaz, který jste dostali do e-mailu. Zvolte „Join this meeting using 

the app“.  Konference se spustí v aplikaci. 

 

  

Spuštění v aplikaci 

Spuštění ve webovém 

prohlížeči 

https://jitsi.plzenskykraj.org/
https://meet.jit.si/


III. Kontrola a nastavení mikrofonu v systému Win10 a Win7. 
 

Kontrola mikrofonu ve Windows 10 

V pravo dole klepneme pravým tlačítkem myši na tlačítko reproduktoru  

 

 

 

 

 

Kontrola mikrofonu ve Windows 7 
 

V pravo dole klepneme pravým tlačítkem myši na tlačítko reproduktoru 
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Při mluvení do mikrofonu se modrý pásek pohybuje 
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