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Příloha č. 5 k Opatření děkana č. 4/2016 „Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky“ 

 

ICT pokyny pro studenty 

čl. 1. Obecná ustanovení 

Na základě Opatření děkana č. 4/2016 "Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky" 

a jeho příloh (dále jen nadřízené Řády), vydávám tento pokyn, jehož cílem je seznámit studenty s dostupnými 

službami IT na KTF UK. 

 

Každý student je povinen se s tímto pokynem seznámit. 

 

 

čl. 2. Dostupné služby 

Platí, že každý aktivní*) student: 
*) aktivním se rozumí takový student, který řádně studuje (studium nepřerušil nebo  neukončil)  

 

 

1. má možnost za poplatek tisknout a kopírovat na kopírovacích strojích v budově KTF, které se nacházejí ve 

výpůjčce v knihovně ve třetím patře a na chodbě u učebny P9. Pro účely tisku musí využívat svůj účet 

v Centrální Autentizační Službě UK (CAS) a svůj průkaz studenta; 

2. může využívat internetové připojení kabelem ve studovně ve 3. patře v budově KTF UK; 

3. může využívat bezdrátové internetové připojení k síti EDUROAM v prostorách budovy KTF UK. Připojení 

vyžaduje, aby měl student ověřený účet v Centrální Autentizační Službě UK (CAS) a v něm nastavené heslo 

pro síť eduroam. Po té, co si student ve Výdejním centru průkazů zařídí průkaz (případně reset hesla), 

obdrží dočasné heslo do CASu. Ověřený účet vznikne tím, že si student toto dočasné heslo změní (nastaví si 

své heslo do CASu). Pozor, toto se musí udělat bezodkladně po návštěvě Výdejního centra průkazů! 

Návody, jak se připojit k síti eduroam jsou k nalezení na webové stránce: 

http://eduroam.cuni.cz/ 

čl. 3. Závěrečná ustanovení 

Těmito pokyny je povinen se řídit každý student, zaměstnanec nebo návštěvník. 

 

 

Tento pokyn nabývá okamžité platnosti a účinnosti. 
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správce sítě 


