
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolsteho 16, 586 01 Jihlava | e- 
IČ: 71226401 | DIČ: CZ71226401 | www.vspj.cz 

 

Návod k instalaci certifikátů 
pro připojení k bezdrátové 
síti VŠPJ 
 

Vysoká škola 
polytechnická 
Jihlava 

autor: OIKT 2013 



Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolsteho 16, 586 01 Jihlava | e-mail: vspj@vspj.cz | tel.: 567 141 111 | fax: 567 300 727 
IČ: 71226401 | DIČ: CZ71226401 | www.vspj.cz 

Stručný popis 

V návodu je použit prohlížeč Mozilla Firefox ve výchozím nastavení 
na operačním systému Window 7. Pokud máte prohlížeč nastavený jinak, nebo 
používáte jiný prohlížeč, případně máte jiný operační systém, pak se může 
návod lišit. Celý návod lze shrnout do několika vět. Je třeba stáhnout dva 
certifikáty: osobní certifikát a certifikát školy a tyto certifikáty pak 
nainstalovat do systému. Když máte certifikáty nainstalované, můžete 
přistoupit k samotnému nastavení připojení k bezdrátové síti VŠPJ. 

Certifikáty naleznete v IS. Pro studenty je odkaz umístěn v menu 
Osobní->Certifikát, zaměstnanci ho najdou v menu Provoz->Certifikát. 
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Postup 

V menu „Certifikát“ zadejte své heslo do IS a poté klikněte na tlačítko 
„Odeslat“. Pokud se Vám políčko s heslem nezobrazuje, znamená to, že už 
máte certifikát vygenerovaný a můžete pokračovat dalším krokem. 

 

 

Stáhněte si oba certifikáty kliknutím na odkaz „zde“. 

 

 

Stažení potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“. 
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Nyní si otevřete správce stahování (Ctrl+J) a dvojklikem na soubor cacert.der 

spusťte instalaci cerifikátu. 

 

 

Klikněte na tlačítko „Nainstalovat certifikát“ a v dalším okně na tlačítko 

„Další“. 
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Ze seznamu vyberte druhou možnost „Všechny certifikáty umístit 
v následujícím úložišti“ a pak klikněte na tlačítko „Procházet“. 

 

 

Zvolte „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ a výběr potvrďte 
kliknutím na tlačítko „OK“. V následujícím okně klikněte na tlačítko „Další“  
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Klikněte na tlačítko „Dokončit“. Objeví se okno „Upozornění zabezpečení“, zde 

si zkontrolujte „Kryptografický otisk“ a pokud souhlasí s číslem na obrázku, 

klikněte na tlačítko „Ano“.  

 

 

Import certifikátu dokončíte kliknutím na tlačítko „OK“. 
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Nyní se vraťte do správce stahování a spusťte instalaci druhého certifikátu 
dvojklikem na soubor „certifikát.p12“.  

 

 

V následujících dvou oknech klikněte na tlačítko „Další“. 
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Zadejte heslo, které používáte ke vstupu do IS, a klikněte na tlačítko „Další“. 

 

 

Ze seznamu vyberte druhou možnost „Všechny certifikáty umístit 
v následujícím úložišti“ a pak klikněte na tlačítko „Procházet“. V zobrazeném 
okně zvolte položku „Osobní“ a výběr potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“. 
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Pokračujte kliknutím na tlačítko „Další“, v následujícím okně klikněte na 
tlačítko „Dokončit“ a poté na tlačítko „OK“. 

 

 

 

 

 

 

  

Nyní máte oba certifikáty nainstalované a můžete pokračovat nastavením 
připojení k bezdrátové síti. 

https://navody.vspj.cz/wifi_setup.pdf
https://navody.vspj.cz/wifi_setup.pdf

