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Anotace: 

V aplikaci nebo webovém prostředí MS Teams se studenti 
potkávají online s vyučujícími a diskutují nad tématy konkrétní 
přednášky, která je před konáním konzultace dostupná v kurzu   
Moodle. Do prostředí MS Teams se studenti přihlašují svým 
uživatelským účtem CAS UK. Licence MS Teams je k dispozici 24 
hodin po aktivaci uživatelského účtu CAS UK. 



1a. Aplikace MS Teams v okně prohlížeče

- MS Teams lze používat v okně prohlížeče nebo jako nainstalovanou aplikaci.
- V okně webového prohlížeče přejděte na stránku MS Teams:

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in
- Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.
- Pokračujte bodem 2.

Pokračujte pouze pokud je Vaše licence již dostupná. Licence MS Teams je k 
dispozici 24 po aktivaci uživatelského účtu CAS UK. 

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/log-in


1b. Instalace aplikace MS Teams.

Počítače: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/education?rtc=1

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=cs&gl=US

iOS: https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Pokračujte pouze pokud je Vaše licence již dostupná. Licence MS Teams je k
dispozici 24 po aktivaci uživatelského účtu CAS UK.

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/education?rtc=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706


2. Přihlaste se do aplikace svým uživatelským účtem CAS UK.

- Otevřete aplikaci MS Teams v internetovém prohlížeči nebo v aplikaci na Vašem zařízení.
- Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.
- V okně „Přihlásit se“ zadejte do položky „E-mail, telefon nebo SKYPE“ hodnotu: 1@cuni.cz (místo čísla 1 můžete použít

vaše číslo osoby – nezapomeňte přidat zavináč cuni.cz) a klikněte na tlačítko „Další“.



3. Budete přesměrováni na Centrální Autentizační Službu UK (CAS UK)



4. Přihlaste se svou CAS UK identitou

- Na stránce CAS UK zadejte do formuláře:
- jako uživatelské jméno Vaše číslo osoby
- a heslo, které jste si vytvořili pro uživatelský účet CAS UK.

- Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.



- Po úspěšném přihlášení uživatelským účem CAS UK bude
stránka požadovat souhlas s odesláním informací o Vás třetí
straně.

- Vyberte zda má služba vyžadovat Vaše potvrzení:
- při každém přihlášení,
- při změně údajů,
- nebo zda povolíte odesílání dat neomezeně.

- Potvrzením vaší volby budete pokračovat v MS TEAMS.

4. V CAS UK potvrďte odesílání informací



Pokud používáte pro přihlášení k MS Teams více uživatelských účtů 
například soukromý a univerzitní, nebo se přihlašujete na sdíleném počítači, 
odpovězte na otázku „Zůstat přihlášen“ kliknutím na tlačítko „NE“. 

5. Vyberte: Zůstat přihlášen(a)? - NE!



6. Začněte pracovat v MS Teams

Po přihlášení se v aplikaci / na webu zobrazí domovská stránka MS Teams s týmy:

• Přípravný kurz 1. LF UK - 22/23 - fyzika, chemie (A)
• Přípravný kurz 1. LF UK - 22/23 - biologie, tělověda (A+B)



Uživatelská podpora: 
tomas.nikl@lf1.cuni.cz

+420 777 10 11 66
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