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Příručka pro studenty 
navazuje na Příručku pro nové uživatele 

(poslední aktualizace 21. 7.2019, Lenka Forstová) 

Hlášení chyb a problémů 
Pokud se při práci v ReCodExu dostanete do úzkých a nepomůže vám dokumentace ani váš vedoucí, 

můžete se obrátit na adresu recodex@mff.cuni.cz 

Přehled (Dashboard) 

Stránka Přehled (1.1) je základní stránka, která se vám zobrazí poté, co se přihlásíte do ReCodExu, 

pokud jste ovšem v Nastavení neřekli jinak.  

Stránka se v blízké době podstatně změní, a proto je její podrobný popis zatím vynechán. 

Zařazení do skupiny 

Seznam skupin, jejichž jste členem (1.2), najdete na stránce Přehled (1.1) nebo v levém menu 

(1.3). 

 Do skupiny vás může přidat přímo její vedoucí. V takovém případě jste bez práce. 

Obrázek 1 
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 Můžete se připojit ke skupině, která odpovídá vašemu rozvrhovému lístku, na který jste se 

přihlásili v SISu. V menu vlevo vyberte položku SIS integrace (2.4) a vyberte si skupinu 

příslušnou k vašemu rozvrhovému lístku. 

 Chcete se přihlásit veřejné skupiny – skupiny, kterou její vedoucí označil za veřejnou a 

tím umožnil se do ní přihlásit komukoliv s účtem v ReCodExu. V tom případě  

1. na stránce instance (v našem případě MFF) (2.1) 

2. zvolte požadovanou skupinu, je označena jako veřejná (2.2) 

3. a zobrazte si informace o této skupině (2.3) 

4. a na stránce s informacemi o skupině se do ní přihlaste (3.1) 

Členství ve skupině 
Vybráním konkrétní skupiny, například z menu vlevo (4.1), si zobrazíte konkrétní informace o skupině 

rozdělené na dvě stránky Info skupiny (4.2) a Detail skupiny (4.3). Třetí záložka Opustit skupinu (4.4) 

je příkazem pro ukončení členství ve skupině. 

Na stránce Info skupiny najdete jméno vedoucího skupiny a parametry skupiny, které vedoucí 

nastavuje. Pro studenty je důležitý především parametr určující spodní hranici bodů úspěšného řešitele 

(4.5). Podmínky jsou určeny procentem bodů, které student musí dosáhnout, aby splnil podmínky 

zadané vedoucím. Základem je součet všech bodů, které student může dosáhnout za plnění úloh 

v prvním nastaveném termínu. Do základu se nepočítají body za bonusové úlohy. Základ se průběžně 

zvyšuje podle toho, jak vedoucí doplňuje zadání dalších úloh. Podle toho, jak student získává body za 

řešení úloh, se i průběžně přepočítává procento úspěšnosti studenta a v Přehledu se barevně odlišuje, 
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zda je nad nebo pod požadovanou minimální hranicí. Vedoucí skupiny „parametr procentuální 

úspěšnosti“ může, ale nemusí nastavit.  

Přehled zadaných úloh 

Vedoucí skupiny zadává úlohy všem členům dané skupiny. Přehled zadaných úloh ve skupině její člen 

vidí na stránce Detail skupiny (viz výše) v tabulce Zadané úlohy (5.1). Záznam úlohy tvoří:  

 Název (5.2) – lze rozkliknout a podívat se na přesné zadání úlohy (bude popsáno dále) 

 Prostředí/jazyky (5.3) – v jakém jazyce/jazycích je možné řešení úlohy odevzdat 

Body – kolik bodů a z kolika možných v prvním (5.5) nebo druhém (5.6) termínu student za vyřešení 

úlohy již získal (5.7). Vedoucí může řešení ocenit bonusovými body (i zápornými). Body za úlohu se 

zobrazují jako výraz skládající se z bodů přidělených automaticky ReCodexem a z bonusových bodů 

přidělených vedoucím (5.7). Do celkových výsledků studenta se počítá součet přidělených a 

bonusových bodů. 

Obrázek 4 
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Graficky jsou odlišeny termíny, které již jsou minulostí (5.9) a termíny, které se blíží (5.8). Úlohy lze 

odevzdávat i po posledním termínu, ale taková úloha je hodnocena 0 body. 

Nula body může být také ohodnoceno řešení úlohy, která nesplnilo vedoucím předepsané minimální 

procento úspěšnosti ve výstupních testech. 

Graficky jsou odlišeny úlohy, které student  

 úspěšně vyřešil, tzn. dosáhl minimální předepsané úspěšnosti v testech (5.10) 

 řešil, ale neúspěšně (5.11) 

 neodevzdal žádné řešení (5.12) 

V druhé části stránky Detail skupiny se zobrazuje tabulka s výsledky Stínových úloh (5.12). Což jsou 

úlohy, které nebyly hodnoceny ReCodExem, hodnotil je vedoucí, ale získané body se normálně 

započítávají do skóre bodů ve skupině. Získané body (5.14) se zobrazují ve tvaru přidělené body 

z maximálního počtu možných (je-li stanoveno). 

Ve třetí části je tabulka Studenti a jejich výsledky (5.15). V záhlaví tabulky se pro každou zadanou 

úlohu zobrazuje maximální počet bodů v prvním/druhém termínu (5.16) 

Vedoucí skupiny může nastavit, zda studenti vidí vzájemně své výsledky. Pokud je toto umožněno 

vidí zde člen skupiny výsledky i všech ostatních členů téže skupiny.  

Obrázek 5 (21. 7. 2019 12:00) 
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Tabulku lze uspořádat (vzestupně i sestupně) podle příjmení člena skupiny (5.17) nebo podle 

dosažených bodů (5.18).  

Detail zadané úlohy 

Po kliknutí na název libovolné zadané úlohy se zobrazí stránka s detailem jejího zadání. Vlastní text 

zadání si můžete zobrazit v libovolném dostupném jazyce (6.1).  

Zadání si pečlivě přečtěte, mnoho chyb vzniká právě nedodržením zadání nebo jeho chybnou 

interpretací (častou chybou je, že student předpokládá určitý omezený formát vstupu, avšak zadání je 

obecnější). Pokud se v zadání vyskytuje název souboru, je nezbytné dodržet jeho název přesně, včetně 

přípony a velikosti písmen. 

Tabulka Detaily 
Parametry zadání a stav vašeho řešení úlohy najdete v rámečku Detaily (6.2).  

 Termíny odevzdání, tak jak je nastavil vedoucí s doplněním k nim příslušejících bodů. 

 Maximální počet bodů, který lze získat při odevzdání v tuto chvíli. Pozor, nejedná se o 

maximální počet bodů, které šlo za úlohu získat v řádném termínu, což je hodnota, která je 

rozhodující pro výpočet procentuální úspěšnosti řešitele.  

 Limit počtu odevzdaných řešení, který nastavuje vedoucí. Pokud student dosáhne limitu, 

nemůže odevzdat další řešení. Vedoucí může vybraná řešení studentovi smazat a tím mu 

umožnit další odevzdání. 

 Počet již odevzdaných řešení 

Obrázek 6 
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 Indikátor, zda lze řešení odevzdávat. Odevzdávat lze řešení i po uplynutí termínu, pokud to 

vedoucí nezakáže nebo pokud student nenaplnil počet odevzdání.  

 Bodová hranice, kterou nastavuje vedoucí (6.3). Pokud úspěšnost řešení nedosáhne alespoň 

nastavené hranice, je hodnoceno 0 body (6.4). 

 Povolená prostředí/jazyky. Vedoucí nastavuje, v jakém programovacím jazyce lze řešení 

odevzdávat. 

Odevzdaná řešení 
Řešení odevzdáte stiskem tlačítka Odevzdat nové řešení (6.5). 

Přehled o odevzdaných řešení najdete v tabulce Odevzdaná řešení (6.6). Ikony v prvním sloupečku 

tabulky vyjadřují, zda odevzdané řešení splnilo (6.7), nebo nesplnilo (6.8) nastavenou bodovou hranici 

(6.3) a zda k odevzdanému řešení byl doplněn komentář (6.9). Komentář k odevzdanému řešení může 

doplnit vedoucí nebo student kdykoliv. Ve sloupci Body je uveden počet přidělených bodů z počtu 

bodů (6.10), které bylo možno dosáhnout v termínu, kdy byla úloha odevzdána. Vedoucí má možnost 

přidělit úloze body mimo nastavený rozsah (6.11), například při odevzdání úlohy po termínu 

z omluvitelných příčin nebo může vedoucí za povedené řešení přiřadit bonusové body (6.12). 

Vyučující může některé odevzdané řešení označit za finální (6.13). V takovém případě se do 

celkového výsledku započítávají body z takto označeného řešení i v případě, že za jiné řešení (a to i 

odevzdané v budoucnu) student získá více bodů. V příkladu na obrázku získá student za úlohu 3 body. 

Vyučující může kdykoliv označení řešení finální zrušit a pak se opět bude započítávat maximum 

z dosažených bodů za všechna odevzdaná řešení dané úlohy, v tomto případě 10 bodů (6.11). 

Tlačítkem Detail (6.11) vyvoláte stránku Vyhodnocení řešení (obrázek 8), kde si můžete prohlédnout 

například protokol o překladu nebo výsledky jednotlivých testů. 

Odevzdání řešení 

Po stisknutí tlačítka Odevzdat nové řešení (6.5) na stránce s detailem zadání úlohy se zobrazí dialog 

sloužící k nahrání vašeho řešení do systému. Soubor/soubory stačí přetáhnout do vyznačeného pole 

Obrázek 7 
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nebo tlačítkem Přidat soubor (7.1) spustit dialog pro procházení souborového systému. Jméno/jména 

souborů by neměla obsahovat nestandardní znaky. Určitě neuděláte chybu, pokud si vystačíte se znaky 

anglické abecedy, číslicemi a podtržítkem. Soubor by měl mít příponu odpovídající zvolenému 

běhovému prostředí. Pro Pascal je to například přípona pas nebo lpr. Odevzdávejte pouze soubory, 

které ReCodEx vyžaduje k otestování řešení, neodevzdávejte například soubory s uloženou 

konfigurací vašeho IDE (7.2) a další. ReCodEx se snaží tyto soubory otestovat a zbytečně bude na 

nevhodných souborech havarovat. Každá havárie spouští chybový proces, generuje protokol o chybě, a 

zbytečně tím zatěžujete systém i správce. 

Poté co odevzdáte soubor/soubory s řešením, tak se ReCodEx pokusí určit jazyk (běhové prostředí), ve 

kterém chcete řešení otestovat. Jeho výběr mu můžete změnit (7.3). 

K odevzdanému řešení můžete přidat poznámku (7.4), která se vám bude zobrazovat v tabulce 

odevzdaných řešení a umožní vám se lépe vyznat mezi jednotlivými variantami řešení. Tuto 

poznámku uvidí i vedoucí skupiny. Poznámku nelze později měnit ani upravovat. 

Proces vyhodnocení spustíte tlačítkem Odevzdat (7.5). 

Rady a návody: 

 ReCodEx je systém určený ke kontrole zadaných úloh nikoliv systém určený k ladění programů.  

Odevzdávat byste měli řešení, které jste předem řádně odladili a otestovali pro různé varianty 

vstupů.  

 Ve zdrojových souborech není vhodné používat znaky národních abeced. 

 Při testování je vhodné používat stejné překladače, jako používá ReCodEx. Použitou variantu a 

verzi překladače najdete v úvodu logu kompilace na stránce Vyhodnocení řešení nebo se 

podívejte do wiki projektu na stránku FAQ https://github.com/ReCodEx/wiki/wiki/FAQ.   

Vyhodnocení řešení 
Okamžitě po odevzdání řešení (7.5) je spuštěno jeho vyhodnocení. Pro každou úlohu její autor 

připravil sadu testů. Řešení je přeloženo a poté spuštěno pro každý test zvlášť. Pro každý test se 

hodnotí, zda odevzdané řešení seběhlo za připravených podmínek s očekávaným výsledkem, zda byl 

dodržen autorem nastavený časový limit a limit na použití paměti. Výsledky všech testů jsou 

zobrazeny v přehledné tabulce (8.1) na stránce Vyhodnocení řešení. 

Student vyvolá spuštění procesu otestování svého řešení jedině tím, že odevzdá řešení úlohy (7.5). 

Vedoucí skupiny může spustit vyhodnocení explicitně (8.5), kdykoliv to uzná za vhodné. Například 

pokud došlo k doplnění/úpravě sady testů nebo pokud potřebuje získat dodatečné ladící informace 

(rozšířený log soubor) k danému vyhodnocení. Nicméně Detaily vyhodnocení (8.6) a i tabulka 

Výsledků testů (8.1), které se zobrazují studentovi, se vždy týkají naposledy spuštěného vyhodnocení, 

ať už je spustil student nebo vedoucí. 
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Na stránce Vyhodnocení řešení se také nachází odkaz na soubor se zdrojovým kódem (8.7) a rámeček 

Komentáře a poznámky (8.8), který je určen především pro komunikaci mezi studentem a jeho 

vedoucím tykající se konkrétního odevzdaného řešení. Pokud komentář označíte jako neveřejný (8.9), 

takový komentář vidíte pouze vy. 

Výsledky testů 
Význam jednotlivých sloupců tabulky (8.1) 

 Název testu (9.1), pod tímto označením může vedoucí zkontrolovat nastavení podmínek testu. 

Takže pokud chcete reklamovat u svého vedoucího některý test, je potřeba se odkázat právě 

tímto názvem. Vedoucí může zkontrolovat korektnost testu i v případě, že není autorem úlohy. 

 Procentuální úspěšnost konkrétního testu v běžných případech je pouze 0 nebo 100 

 Výsledek porovnání výstupu odevzdaného řešení s autorským řešením 

Obrázek 8 
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o Přeskočeno (9.2) označuje stav, kdy k běhu programu vůbec nedošlo, například pokud 

z důvodů, syntaktické chyby byl neúspěšný překladač vybraného jazyka. V takovém 

případě doporučuji prohlédnout Logy kompilace (8.4)  

o Chyba (8.2) značí, že odevzdané řešení úspěšně seběhlo (nenastala běhová chyba) 

(8.3), ale nebylo dosaženo očekávaného výsledku, tzn. že pro daný vstup se liší výstup 

testovaného programu oproti očekávanému výstupu zadaného autorem úlohy 

 Procenta spotřeby limitu paměti (10.1) (vedoucí může tyto údaje před studentem skrýt) 

 Procenta spotřeby limitu času (10.2) (vedoucí může tyto údaje před studentem skrýt) 

 Výsledek běhu programu (10.3), případně popis běhové chyby, nastala-li (10.4) 

 Vedoucí skupiny může pro danou úlohu povolit studentům nahlédnout do logu vyhodnocení 

úlohy (11.1), což studentům může pomoci odhalit chyby v případech, kdy jejich program 

seběhne v pořádku, ale výsledkem je nesprávný výstup. Log je textový soubor, do kterého se 

zapíší rozdíly mezi očekávaným výstupem a skutečným výstupem testovaného programu 

 V logu (11.2) číslo před dvojtečkou značí číslo řádku výstupního souboru programu, za 

dvojtečkou je textový řetězec, příslušející danému řádku. Pokud je číslo řádku záporné, 

znamená to, že na řádku byla očekávána uvedená hodnota, ale nebyla tam. Pokud je číslo 

řádku kladné, značí to hodnotu, která na výstupním řádku testovaného programu skutečně 

Obrázek 11 
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byla. V uvedeném příkladu log říká, že na výstupu mělo být číslo 3, ale ve skutečnosti tam 

bylo číslo 1. 

 Řádky, na kterých se výstup shoduje s očekávaným výstupem, se do logu vůbec neuvádějí. 

 Pokud je rozdílů příliš mnoho, tak v logu jsou uvedeny pouze některé. 


