
Příručka pro nové uživatele 
(aktualizace 11. 7. 2019, Lenka Forstová) 

Výběr software 

Běžný uživatel komunikuje s ReCodExem pomocí webového rozhraní. Doporučené a otestované jsou 

prohlížeče FireFox 50+, Chrome 55+, Opera 42+, Edge 13+. Použití na mobilních zařízeních je 

možné, ale bez záruky. 

Vytvoření účtu 
Do systému můžete přistupovat dvojím způsobem  

• ověření CAS UK (Centrální autentizační služba UK) 

• lokání účet  

Řádným studentům MFF UK, PřF UK a zaměstnancům UK je umožněno založit si účet automaticky 

(viz dále), po ověření identity službou CAS UK (Centrální autentizační služba UK).  

Ostatním (studenti jiných fakult, studenti CŽV MFF, mimořádné studium, …) bude založen lokální 

účet „ručně“ poté, co o to požádá vedoucí jejich cvičení na adrese recodex@mff.cuni.cz Žádost o 

založení účtu musí obsahovat jméno, příjmení a e-mail.  

Pokud se jedná o uživatele se vztahem k UK, uživatel registrován v CAS UK, musí uživatel uvést 

shodný e-mail, který má v CAS UK zapsán ve svém profilu. Pokud splní tuto podmínku, bude moci 

v budoucnu přistupovat do ReCodExu také přes ověření identity CAS UK (5.3). Což by měl alespoň 

jednou udělat, aby došlo ke ztotožnění jeho lokálního účtu s účtem CAS. Čímž dojde také k provázání 

účtu v ReCodExu s účtem v SIS. Po ztotožnění účtů je už jedno, zda se uživatel hlásí lokálním účtem 

nebo přes CAS.  

Uživatelé svůj CAS e-mail zjistí přihlášením na https://cas.cuni.cz/cas/login (jméno a heslo stejné jako 

do SISu) 

Uživatelům zcela mimo UK bude založen výhradně lokální účet a nebude funkční provázání na SIS. 
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Automatické vytvoření účtu 

Účet v ReCodExu si můžete sami vytvořit pouze v případě, že máte v CAS registrovanou funkční 

emailovou adresu. ReCodEx email nezbytně potřebuje, jelikož to je jediný údaj, který můžeme 

ověřovat jako unikátní. Svůj email můžete doplnit/opravit přes administrativní rozhraní CASu 

https://ldap1.cuni.cz/ a to dříve než přistoupíte k vytvoření účtu v ReCodExu. Vlastní ReCodEx účet 

pak vytvoříte v následujících krocích: 

 

1. Zobrazte stránku pro registraci (1.1) 

2. Vyberte instanci systému, ve které chcete vytvořit účet. Ve vašem případě MFF (1.2) 

3. Proveďte autentifikaci pomocí služby CAS (Centrální Autentifikační služba) UK, což 

znamená, že se přihlásíte se stejným jménem a heslem, kterým se hlásíte do SISu (1.3) 

Ověření e-mailové adresy 

ReCodEx se potřebuje spolehnout na platnost adres, protože řada notifikací je zasílána emailem. 

Ověření e-mailové adresy je také nezbytně nutné pro vytvoření lokálního účtu nebo pro změnu 

zapomenutého hesla na lokálním účtu. Pokud uživatel nemá ověřenu e-mailovou adresu (přestože 

existuje), tyto akce mu nejsou umožněny. 

Uživatelům s neověřeným e-mailem se vedle jejich jména zobrazuje značka vykřičníku 

v trojúhelníku (2.3) 
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Již při vytvoření účtu vám na vaši e-mailovou adresu ReCodEx odešle dopis s žádostí o verifikaci 

s podrobnými instrukcemi. Odkazy v tomto dopise mají omezenou, poměrně krátkou, platnost. Pokud 

jste verifikaci nestihli, můžete si nechat vygenerovat nový dopis ze stránky Nastavení (2.1) nebo na 

stránce Přehled (2.2) kliknutím na značku s vykřičníkem vedle vašeho jména (2.3) 

Ověřit e-mailovou adresu si musí všichni uživatelé bez ohledu na to, jakým způsobem jejich účet 

vznikl. 

Vytvoření lokálního účtu 
Studentům, kterým byl vytvořen účet „ručně“ administrátorem, byl tak vytvořen lokální účet a proto se 

jich následující řádky netýkají. 

Do ReCodExu se můžete přihlašovat nejen pomocí CAS UK, ale také si můžete vytvořit lokální účet. 

Pokud nechcete být závislí na externí službě a tím i na dalším síťovém spojení, můžete si vytvořit 

lokální ověření (velmi doporučuji) a ke svému uživatelskému účtu se pak přihlásíte libovolným z obou 

způsobů.  

1. Na stránce s nastavením vašeho profilu (3.1) 

2. Zadejte příkaz pro vytvoření lokálního hesla (3.2). Lokální heslo nelze vytvořit, dokud nemáte 

ověřený e-mail (viz výše). Pokud již je účet vytvořen, tlačítko se nezobrazuje. 
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3. Na stejné stránce o něco níže si nastavte heslo (4.2). Pokud vaše heslo není dostatečně silné 

objeví se varování (4.3). Nezapomeňte změnu hesla potvrdit tlačítkem Uložit (4.4a).  

Pokud heslo nenastavíte, budete se do ReCodExu přihlašovat výhradně pomocí ověření u CAS 

UK.  

Nastavení uživatelského profilu 

Zobrazte si stránku s nastavením uživatelského profilu (4.1) a na ní si nastavte své uživatelské 

priority.  

• Především doporučuji se zamyslet nad rozesíláním e-mailů, které vám ReCodEx zašle, pokud 

nastane určitá událost (4.5). Například pokud vedoucí zadá skupině novou úlohu. V některých 

případech vedoucí může u konkrétní úlohy zaslání e-mailu nedovolit (písemka apod.) i když 

vy máte vybranou tuto možnost. 

• Zvolit také můžete výchozí jazyk, ve kterém s vámi bude ReCodEx komunikovat (4.6). Jazyk 

si můžete přepínat (4.7) kdykoliv a v jakékoliv situaci bez ohledu na vaše výchozí nastavení. 

Některé texty neexistují ve všech jazykových variantách (například zadání úloh) a v tom 

případě se vám může text zobrazit v jiném jazyce, než jste zadali. 

• Pokud si nezvolíte výchozí stránku (4.8), budete po přihlášení automaticky přesměrováni na 

stránku Přehled. 

• Jednotlivé rámce na stránce mají své vlastní tlačítko Uložit (4.4), je třeba dbát na použití 

správného tlačítka. 
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Přihlášení 

Při vytvoření účtu jste automaticky přihlášeni a přihlašování potřebujete až při příští seanci. Znovu se 

přihlásíte 

• na příslušné stránce (5.1) 

• buďto vaším lokálním heslem (5.2) 

• nebo pomocí CAS UK (jméno a heslo jako do SISu) (5.3) 

Studenti, kteří mají účet v CAS, ale přesto jim byl účet vytvořen správou ReCodExu ručně (viz 

výše), by se měli co nejdříve přihlásit i pomocí CAS UK, aby došlo ke spárování jejich nově 

založeného účtu a účtu v CAS. Spárování je nutné také pro napojení vašeho lokálního účtu na vaši 

identitu v SIS. Párování se provádí ověřením shody v e-mailové adrese obou účtů. 

Zapomenuté heslo 

Máte-li ověřenou e-mailovou adresu, můžete si své heslo k lokálnímu účtu resetovat. (5.4) 

Zapomenuté heslo pro CAS UK řešte na patřičných kontaktních místech UK. 

Odhlášení 
Zavřením internetového prohlížeče se z ReCodExu neodhlásíte. Je nutné se opravdu odhlásit (4.9). 
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Obecně k ovládání 

Navigace 
V pravém horním rohu každého okna se vám zobrazuje navigace, kde se právě nacházíte v hierarchii 

zobrazovaných www stránek. Kliknutím do posloupnosti stránek se můžete rychle přepínat mezi 

požadovanými stránkami (6.1). 

Více místa 
Rámeček s menu lze sbalit (6.2) do úzkého pruhu s ikonami a tím získat více místa ze šířky obrazovky 

pro ostatní rámečky. 

Reload 

Občas se může stát, že se vám nezobrazí stránka v aktuální podobě. Použití ikony  reload vašeho 

prohlížeče nemusí být dostatečné. V takovém případě použijte kombinaci kláves CTRL+F5 pro 

vynucení aktualizace cache. 

Frames 
Některé  stránky se skládají z několika rámečků (frames). Jejich grafické rozložení závisí na vašem 

prohlížeči a velikosti jeho zobrazovací plochy, může se proto lišit od zobrazení v tomto textu. 

Rámečky mohou mít svá vlastní potvrzovací tlačítka a uložení obsahu jednoho rámečku nemusí 

znamenat uložení dat z celé viditelné stránky. 

 

Pokud se nedaří vytvořit účet 

Jste-li řádný student MFF nebo zaměstnanec UK 

• pečlivě si přečtěte chybové hlášení k vašemu neúspěšnému pokusu 

• zkontrolujte, že používáte prověřený webový prohlížeč (viz výše) 

• odhlašte všechny uživatele z ReCodexu, pokud jsou na vašem počítači přihlášeni 

• restartujte www prohlížeč 

• zkuste znovu vytvořit účet 

Pokud se přesto účet nepovedlo vytvořit, přihlašte se do CAS na adrese 

https://recodex.mff.cuni.cz:4000/cas-troubleshooter/ a pošlete text, který se zobrazí v prohlížeči po 

přihlášení na adresu recodex@mff.cuni.cz. Doplňte také podrobný popis vašeho postupu při vytváření 

účtu a reakce ReCodExu na vaše kroky.  

Nejste-li momentálně řádný student MFF nebo zaměstnanec UK, postupujte podle návodu, viz výše 

Vytvoření účtu  
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