Zakládání kanálů v rámci týmu a přidávání členů
Kanály v Microsoft Teams umožňují vytvoření oddělených menších skupin v rámci týmu. Pokud tedy
existuje tým pro určitý předmět (např. anatomie), lze vytvořit kanály pro jednotlivé kruhy. Při
vytvoření týmu se automaticky vytváří kanál Obecné, kam mají přístup všichni členové týmu a jedná
se tedy o centrální kanál.

Otevřete tým, ve kterém chcete kanál zakládat a v nabídce možností týmu (tři tečky vedle názvu
týmu vlevo) zvolte možnost Přidat kanál.

V nabídce vyplňte Název kanálu a také pole Ochrana osobních údajů. Tímto polem můžete zvolit,
kdo bude mít do kanálu přístup:
•

•

Standardní – přístupné všem uživatelům v týmu
o tato možnost je vhodná pro zpřehlednění komunikace, např. lze vytvořit kanál pouze
pro otázky k probírané látce, aby se neztrácely mezi technickými dotazy k výuce atd.
Soukromé – přístupné pouze pro konkrétní lidi v rámci týmu, které do kanálu přidá jeho
majitel
o tato možnost je vhodná zejména pro uzavřené skupiny, jako jsou např. kruhy, jelikož
se jedná o uzavřenou komunikaci (soukromý je nejen chat, ale i sdílené soubory,
poznámkový blok atd.)

Pokud zvolíte soukromý kanál, můžete vzápětí přidat členy, kteří do něj budou mít přístup. Toto
bohužel nelze obejít sdílením odkazu nebo kopírováním členů z jiného kanálu, členy je nutné přidat
jednotlivě. Jsou vám nabízeni pouze členové celého týmu, proto je třeba všechny budoucí členy kanálu
nejprve přidat do týmu. Pokud chcete členy přidat později, klikněte na Přeskočit.

U přidaných členů můžete nastavit jejich roli v rámci kanálu:
• Vlastník (může jich být i více) – může měnit nastavení týmu, přidávat a odebírat členy atd.
• Člen – může pouze chatovat, přidávat soubory atd.
• Host – člen týmu mimo organizaci (fakulta), v rámci kanálu má podobná práva jako člen
o i host musí být členem celého týmu, lze ho tam přidat zadáním celé mailové adresy
spojené s jeho Microsoft účtem

Členy do soukromého týmu můžete přidat i později, a to otevřením nabídky kanálu (tři tečky vedle
názvu kanálu) a zvolením možnosti Přidat členy.

