
Připojení ke schůzce MS Teams 

Použití přihlašovacího odkazu 
Pokud jste obdržel e-mailem pozvánku k účasti na on-line schůzce, je součástí této pozvánky také 

odkaz, pomocí kterého se schůzky můžete zúčastnit. 

 

Obr.  1 Aktivní link pro připojení se ke schůzce 

V návaznosti na typ použitého poštovního klienta může nastat také situaci, že link není „aktivní“.  

 



 

Obr.  2 Neaktivní link pro připojení se ke schůzce 

V takovém případě budete muset ručně vykopírovat text odkazu a vložit jej do adresy prohlížeče (viz 

ukázka níže – vykopírovat je nutné pouze část uzavřenou mezi znaky <> - viz zvýrazněný příklad). 

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGI1ZWY5MmItMzlhNi00NmQzLWIzOMWMtTc3ZjVhYWYzZGM3%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249307c8d-b7bd-42d1-9570-

63cbd63caf1b%22%2c%22Oid%22%3a%227d2447ff-ca80-4a03-9af2-

cea6dd66bdac%22%7d>  

Nejlépe odkaz funguje v prohlížečích Chrome nebo Edge, v jiných prohlížečích může být problém 

s ovládáním zvukových zařízení (sluchátka, mikrofon, …). 

Alternativou je též instalace klienta MS Teams na počítač coby samostatné aplikace. 

 

Po použití odkazu se zobrazí stránka, pomocí které je možné buď stáhnout instalační program pro MS 

Teams, nebo se připojit přímo prostřednictvím webového prohlížeče. 



 

Obr.  3 Volba způsobu připojení 

Anonymní přihlášení 
Pokud nejste v rámci prohlížeče přihlášeni k Office365, musíte na následující obrazovce zadat jméno, 

pod kterým chcete v rámci přednášky vystupovat. Může se jednat o cokoli, co vás napadne, ale je 

vhodnější se přihlásit pod svým skutečným jménem. 



 

Obr.  4 Připojení se ke schůzce 

Pokud se ke schůzce připojujete tímto způsobem, bude nutné, aby přednášející vaši účast potvrdil. 

Do té doby se nacházíte v tzv. předsálí a obrazovka vypadá takto. 

 

Obr.  5 Připojení ke schůzce - čekání v předsálí 

Poté, co vás přednášející potvrdí, okno se změní následujícím způsobem. 



 

Autentizované přihlášení 
Pokud se chcete ke schůzce připojit pod svými univerzitními údaji (a vyhnout se tak předsálí), je 

nejprve zapotřebí přihlásit se k Office365. 

V prohlížeči zadejte adresu https://www.office.com a klikněte na tlačítko Přihlásit se.  

 

Obr.  6 Přihlášení se k O365 

https://www.office.com/


Do přihlašovacího dialogu uveďte své NetID včetně @upce.cz 

 

Obr.  7 Zadání přihlašovacího jména 

Budete přesměrování na univerzitní stránky, na kterých zadejte i své heslo a potvrďte tlačítkem 

Přihlásit se. 



 

Obr.  8 Zadání hesla 

Po úspěšném přihlášení budete přihlášení na úvodní obrazovku Office 365. 

 

Obr.  9 Úvodní obrazovka O365 

Pokud nyní použijete odkaz pro přihlášení, který jste získali e-mailem, musíte sice přihlášení potvrdit 

tlačítkem Připojit se, ale již nemusíte vyplňovat žádné jméno. Rovněž nemusíte čekat v předsálí a jste 

připojeni přímo ke schůzce. 



 

Obr.  10 Připojení se ke schůzce 


