
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
MS TEAMS

VIDEOFORUM VŠEM

NÁVOD K PŘIPOJENÍ
Každý student VŠEM má povinnost se seznámit s MANUÁLEM MS TEAMS!

Aplikaci využívá denně 99 % studentů bez obtíží, kdy veškeré komplikace s připojení vznikají nedostatečným
seznámením uživatelů s návodem k připojení na výuku prostřednictvím této intuitivní aplikace společnosti
Microsoft. Shlédnout můžete rovněž oficiální tutoriály a FAQ dané společnosti.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
Pro přihlášení do aplikace je nezbytně nutné použít přihlašovací údaje do studentského účtu ve tvaru
jmeno.prijmeni@vsem.cz. Pro připojení nelze využít přihlašovací údaje uchazeče o studium
uchazec111@infovsem.cz (dotyčný není studentem a nemá přístup na výuku), ani osobní/pracovní účet (student je
přiřazen k týmu/výuce prostřednictvím studentského účtu. V případě změny hesla se uvedené v aplikaci aktualizuje 
za 24 hod.!

REGISTRACE DOCHÁZKY
Pro řádnou registraci docházky je nutné před zahájením výuky kliknout na "Registrace docházky/účasti a po
jejím konci (dle rozvrhu), na tlačítko "Ukončit účast". V případě, kdy se zobrazuje pouze pole "Ukončit účast",
nedošlo ze strany studenta k ukončení předchozí docházky po výuce. Docházku je nutné ukončit nyní s tím, že
bude následně registrována účast pro aktuální přednášku (pro každé videocvičení se registrujete zvlášť).
Účast je nutné ukončit po skončení výuky, tj. ne dříve, než je konec uvedený v rozvrhu, ani za několik hodin.

Registrovaná docházka je synchronizována se SIS VŠEM (nepropisuje se v reálném čase), uvedené
může trvat i 24 - 48 hod.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Za své technické vybavení a jeho řádné nastavení odpovídá sám student. Pro kvalitní a bezproblémové
připojení k on-line výuce / cvičení / konzultaci je nezbytné stabilní internetové připojení. Za vhodné 
podmínky pro absolvování on-line výuky nelze považovat sledování výuky na mobilu v metru.

VYSKAKOVACÍ OKNA
Aplikaci je možné využívat na všech zařízeních (PC, notebook, tablet, mobilní telefon), podmínkou jsou
povolená vyskakovací okna (pop-up) v prohlížeči (primárně doporučujeme Edge).

INFORMACE K eAPLIKACÍM VŠEMMANUÁL MS TEAMS INTERNETOVÉ APLIKACE VŠEM

KOLIZE DOCHÁZKY
Pro řádnou registraci docházky nelze absolvovat současně více částí výuky/rozvrhu (např. spustit videolearning 
v průběhu přednášky, a to ani v řádu minut). Docházka pak není započítána ani v jednom případě.

https://www.vsem.cz/pokyny-pro-eaplikace.html
https://www.vsem.cz/videoforum.html
https://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html

