
 
 

Použití MS Teams pro rozhovor s výběrovou komisí 
 

 
Abyste se mohl/a zúčastnit online rozhovoru s výběrovou komisí prostřednictvím MS Teams, 

nemusíte mít v aplikaci uživatelský účet a nepotřebujete ani žádné přístupové údaje. Personální 

oddělení Vám v emailu s pozvánkou na pohovor zašle odkaz na schůzku, pomocí kterého se na 

schůzku v daném termínu a čase přihlásíte. 

Odkaz na schůzku v MS Teams: 

 

 

 

Pár doporučení: 

Než se připojíte k videokonferenci, zkontrolujte si prosím: 

- připojení k internetu  

- připojení webkamery  

- funkčnost sluchátek s mikrofonem (doporučujeme použití sluchátek, aby nedocházelo k echu 

a zbytečnému šumu), příp. hlasitost reproduktorů 

- omezení firewallu nebo jiných blokátorů, které by mohly bránit spuštění aplikace Zoom nebo 

zpřístupnění zvuku a videa 

- volbu místa k uskutečnění pohovoru: Je-li to možné, posaďte se tak, abyste za sebou 

neměl/a okno, rozsvícenou lampičku apod., aby členové komise místo Vás neviděli jen 

siluetu. 

 

Using MS Teams for the interview with the selection 
committee 

 

You do not need a user account in the application and no access data to participate in the online 

interview with the selection panel via MS Teams. The HR department will send you a link to the 

interview in the interview invitation email, which you can use to register for the interview at the 

given date and time. 

 

The appointment link in MS Teams: 

 

 

 

A few recommendations: 

 

Before you join a video conference, please check: 

- Internet connection  

- webcam connection  

- the functionality of the headphones with microphone (we recommend using headphones to 

avoid echo and unnecessary noise), or the volume of the speakers 

- firewall restrictions or other blockers that could prevent Zoom from running or accessing 

audio and video 

- choice of your seating: If possible, sit so that you do not have a window, lamp, etc. behind 

you, so that the panel members can only see a silhouette instead of you. 

 

 


