
Vážení aktivní účastníci sjezdu, 
vzhledem k přesunu konference XIII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS 
JEP (4. - 6. října 2020) do virtuální podoby bude nutné Vaše přednášky 
zaznamenat do podoby videa a zaslat nám vytvořený soubor k uveřejnění na 
oficiálních stránkách sjezdu. Níže naleznete potřebné instrukce. 

Pro přehlednost již stručně v bodech: 

- V následujících 5ti dnech, tedy od 6. října je pro Vás připravena technická 
podpora. Rádi Vám poradíme a pomůžeme s nahráním záznamu. 

Luboš FUKAR ( 603 485 496) 8:00 - 18:00 
Lukáš Burdíček ( 774 667 626) 8:00 - 18:00   v naléhavých případech do 22:00 

- Přesný postup, jak přednášku zaznamenat, naleznete níže. Postupujte krok 
za krokem. 

- Nahraný soubor prosíme zaslat např. prostřednictvím www.uschovna.cz 
na email  luk@avt.cz ! 

- Budeme rádi, pokud se Vám přednášku podaří dodat do dne, kdy měla být 
fyzicky přednesena. 

- Zasláním videa výslovně souhlasíte, aby Vaše přednáška byla zvěřejněna na 
webové stránce v podobě webcastu společně s ostatními přednáškami 
prezentovaných na této akci. Každá nahrávka bude obsahovat i zvukový 
záznam. Udělujete tímto svůj souhlas a právo společnosti MH Consulting 
s.r.o., Narcisová 2850, Praha 106 00, Reg. č.27132412 a případným 
spolupracujícím dodavatelům nahrávání tento audiovizuální obsah pořídit a 
publikovat.  

- Přednáška bude přístupná pouze zaregistrovaným účastníkům sjezdu. 

http://www.uschovna.cz
mailto:luk@avt.cz


Jak zaznamenat prezentaci? 
Návod pro přednášející. Záznam prezentace pomocí programu OBS 

1.  Do počítače např. na plochu nakopírujte 2 soubory z přílohy tohoto 
emailu: - soubor “logo2” a  “prezentacni predvolby final” 

2. Nastavte si rozlišení počítače na 1920x1080 nebo 1280x720 případně 
1366x768. (pravým tlačítkem myši klikněte na Ploše a pak výběr Rozlišení 
obrazovky) 

3. Nainstalujte si OBS Studio z odkazu https://obsproject.com/cs. Vyberte 
platformu (WIN, Mac, Linux) 

4. Spusťte program OBS a přejděte do nastavení – lišta Soubor/Nastavení. 
Položka Výstup. Zde zvolte: 

 - “Režim výstupu” Jednoduchý 
 - Nahrávací kvalita – vysoká kvalita 
 - Formát nahrávání - mkv  
 - Encoder – softwarový x264 
Potvrďte kliknutím na tlačítko POUŽÍT 
 

https://obsproject.com/cs


Ještě jednou stejné menu: nastavení – lišta Soubor/Nastavení. Ale Položka 
OBRAZ.  Zde zvolte v obou řádcích "Základní rozlišení“ i „Výstupní 
(škálované) rozlišení” 1280x720 

5. V horní lište zvolte “Kolekce scén” a klikněte na “Importovat”. Vyberte 
cestu k souboru, který jste si uložili jako přílohu emailu "prezentacni 
predvolby final" ( ten je tedy asi na Ploše, pokud postupujete podle 
návodu). Po výběru potvrďte kliknutím na “Importovat”. 

 

6. V horní lište zvolte opět “Kolekce scén” a ve spodní části menu vyberte a 
klikněte na “Prezentacni predvolby final”  

 



7. Pokud je úspěšně naimportováno objeví se přehled scén. Ve sloupci Zdroje 
klikněte na položku Obrázek 2 a pak vyberte cestu k souboru “logo 2” (opět 
asi uložený na Ploše z tohoto mailu) 

 

 

 

8. Pokud nevidíte obraz z Vaší kamery tak 2x klikněte na položku “Zařízení 
pro záznam obrazu”  ve sloupci “Zdroje”. A následně vyberte správnou 
kameru. 

9. Ve sloupci “Zdroje” klikněte na položku Text (GDI+) a do editovatelného 
pole “s nápisem MUDr.” dopište své jméno resp. jméno přednášejícího. (Pole 
je v pravé části obrazovky). 
 



10. Pomocí zkratky ALT +TAB (držet ALT + klikat TAB)  vyberte okno s plochou 
Windows a přejděte na klasické spuštění Powerpointové prezentace do 
prezentační režimu – full screen. 
    Následně, opět za pomocí ALT + TAB, se vraťte do programu OBS. 

11. Nyní by měla být prezentace vidět a podle rozlišení počítače a formátu 
prezentace (4:3/16:9) se ve sloupečku “Scény” vybere ta položka, kdy velikost 
prezentace bude sedět do připravené šablony. 
    - Pokud by prezentace nebyla vidět ( okno by bylo stále černé), tak ve 
sloupci “Zdroje” 2x kliknout na položku “Záznam okna” a v následující 
obrazovce vybrat v  položce okno: (POWERPNT.EXE: Prezentace v  aplikaci 
Powerpoint s názvem konkrétní prezentace) 

12. Přejděte do nastavení v horní liště - Soubor/Nastavení/Zkratky a do 
položek “začátek nahrávání”       stisknout současně klávesu CTRL+SHIFT+R  
a pro “konec nahrávání”  CTRL+SHIFT+E.        Potvrdit Použít. 
 

13. Zkontrolujte indikátor zvuku jak reaguje na mluvení - případně nastavte 
jeho úroveň 

14. Pomocí zkratky ALT+TAB přejděte na Vaši prezentaci 



15. Stiskněte CTRL+SHIFT+R a zkuste začít mluvit k prezentaci. Následně dejte 
CTRL+SHIFT+E (zkouška cca 15s). Zkratkou ALT+TAB se vraťe do OBS 
programu. 

16. V programu OBS v horní liště zvolte “Soubor/Zobrazit nahrávky” a 
klikněte na nahraný soubor pro kontrolu.  

Pokud je vše v pořádku, postupujte znovu od bodu 12. tohoto manuálu a 
vytvořte  “ostrou nahrávku”. 

17. Nahraný soubor prosíme zaslat např. prostřednictvím www.uschovna.cz 
na email  luk@avt.cz ! 

________________________________________________________________ 

V případě problému kontaktní tel:  
Luboš FUKAR ( 603 485 496) 8:00 - 18:00 
Lukáš Burdíček ( 774 667 626) 8:00 - 18:00   v naléhavých případech do 22:00 

Vhodné je mít nainstalovaný https://anydesk.com/en  ,abychom se v případě  
většího problému s nastavením mohli připojit na dálku. 

http://www.uschovna.cz
mailto:luk@avt.cz
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