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Průkaz studenta UK

Průkaz studenta Univerzity Karlovy s licencí ISIC se vydává za poplatek 230,-
Kč (poplatek je za licenci ISIC, bez ní je možno průkaz pořídit bezplatně)

►při ztrátě či poškození nové vydání zpoplatněno 230,-

Kč (100,- cena karty a 230,- za licenci ISIC)

►změna údajů (provdání, změna jména) je zdarma

►Výdejní centra viz zde: http://www.cuni.cz/UK-

3249.html



Centrální autentizační služba
… aneb Jak se přihlásit

►https://ldap.cuni.cz       https://cas.cuni.cz

► jednotné přihlašování jako snadný přístup k 

službám UK

►nastavení dalších hesel (eduroam, doména 

Jinonice) – některé akce jsou možné pouze s 

ověřeným heslem

► získání osobního certifikátu TCS





CAS - hesla
► ověřené heslo

!Vždy používejte funkční emailovou adresu!



CAS - hesla

► neověřené heslo

• alternativa (zapomenuté ověřené heslo)

• omezené použití (SIS, Webapps, Centrální katalog UK), 

nepodporují: FaF, MFF, PřF



Jak se přihlásit k eduroam

Návod (připojení, instalace certifikátu): http://uvt.cuni.cz/UVT-89.html



Kde se připojit k eduroam …

► eduroam - bezdrátová (WiFi) síť s SSID eduroam

• Prostory UK

• prostory ostatních VŠ i ve světě

• Akademie věd ČR

• vybrané další lokality… 

► Návod na https://uvt.cuni.cz/UVT-75.html

Praha hl.n. Chatová oblast Mordýřka
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https://rehos.cuni.cz



Webové aplikace UK

►https://is.cuni.cz/webapps

https://is.cuni.cz/webapps


Studijní informační systém - SIS

is.cuni.cz/studium



Studijní informační systém - SIS

► celouniverzitní systém: všechna studia pod jedním 

přihlášením; možnost prohlížení katalogu 

předmětů/zápis předmětů napříč fakultami, 

možnost nahlížení do témat závěrečných prací v 

rámci UK

► důležitý po celou dobu studia: předměty, zápis, 

rozvrh, evidence známek, evidence závěrečných 

prací, státní zkoušky, kontroly plnění povinností, 

hodnocení výuky, evidence osobních údajů, 

vyhledávání osob atd.



SIS - přihlášení



SIS - role



SIS – hlavní plocha



SIS – důležité moduly

- Změna osobních údajů

- Nastavení viditelnosti os.údajů

- Tisk Potvrzení o studiu

- Mailová schránka

- Zápis předmětů

- Kontrola před zápisem

- Zápis RL (rozvrhových lístků)

- Prohlížení vlastního rozvrhu

- Přehled rozvrhu učitelů



SIS – důležité moduly II.

- Termíny zkoušek (prohlížení, zápis, hlídání termínu)

- výsledky zkoušek, počty získaných kreditů za 

povinné/ povinně volitelné/ volitelné předměty

- Studijní plán

- Kontroly (kontrola pro postoupení do dalšího úseku 

studia, kontrola pro přistoupení k části SZZ, výpočet 

prospěchového průměru)

- Prohlížení nabízených témat

- Přihlášení k práci

- Odevzdání práce

- Prohlížení vlastního rozvrhu

… atd.



Upozornění, varovná hlášení



Upozornění, varovná hlášení - II



Menu a filtry



Menu a filtry – II.



Osobní údaje



SIS – Změna osobních údajů

►osobní údaje / informace / změna údajů

►doručovací adresa

► číslo bankovního účtu pro stipendia

► emailová adresa

► změny některých údajů vyžadující potvrzení 

(př. trvalá adresa) nelze provést přes SIS, ale 

pouze na studijním oddělení fakulty



Zápis předmětů



Kam na radu?

►http://poradna.cuni.cz

►http://helpdesk.cuni.cz

http://helpdesk.cuni.cz/


Děkujeme za pozornost

Kontakt

Pokud máte zájem o spolupráci, napište na pavel.grepl@ruk.cuni.cz


