
EDU certifikace 

Od roku 2022 dochází ke změně v oblasti poskytování akademických certifikací. 

1) Před certifikací musí mít student na VirtualTester vytvořený účet. Tento účet je vázán na 

studentský email. Učet si student založí zde: https://3dexperience.virtualtester.com/ 

2) Pokud student nesloží úspěšně zkoušku musí 14 dní počkat, než může zkoušku opakovat. 

3) Pokud chce student skládat vyšší stupně certifikací musí mít jako první úspěšně složenu 

základní zkoušku CSWA. 

4) Vyučující nevytváří vouchery, ale „Příležitosti ke zkoušce“ 

Založení studentského účtu 

Na stránce virtuál tester je student povinen vytvořit si účet, a to pomocí školního emailu. 

Klikneme na tento odkaz: https://3dexperience.virtualtester.com/ 

 

V pravém horní rohu vybereme možnost login. A na následující stránce zvolíme možnost create 

account. 

 

V následujícím formuláři student vyplní všechny potřebné údaje. Jak již bylo zmíněno, student musí 

použít školní email. Soukromé emaily nebudou uznány. 

https://3dexperience.virtualtester.com/
https://3dexperience.virtualtester.com/


Pozn: Název a adresa školy by se měl shodovat s názvem školy, který byl zadán při žádosti o to stát se 

providerem.  

 

Po vyplnění údajů stačí kliknou ve spodní části na Create VirtualTester Account. 

Vytvoření „Příležitosti ke zkoušce“ (Vytváří vyučující) 

Nově vyučující již nevytváří vouchery ale volně přeloženo „Příležitosti ke zkoušce“. Princip je 

podobný, jen se již negenerují kódy voucheru, ale zkoušky se přímo propojí se studentskými emaily. 

V certifikačním centru vidíme, kolik máme dostupných certifikací. 

 

Vyberte se seznamu požadovanou zkouškou. A následně klikněte na možnost Create Exam 

opportunity 

 



Dostanete se do okna pro vyplnění žádosti. 

Do řádku „tracikng tag“ napište vlastní pojmenování zkoušky. 

Do okna „User Email“ napište emaily všech studentů, kteří mají skládat certifikaci. (musí být napsány 

školní emaily).  

V poslední části si nastavte dobu platnosti „Příležitosti ke zkoušce“. Po vypršení nastavené doby již 

studenti skládat certifikaci. 

 

Vytvořené zkoušky vidíte v záložce Your Credits, pod tabulkou dostupný certifikací. 

 

Kliknutím na symbol „oka“ na konci řádku můžete zkontrolovat v jakém stavu se zrovna nachází 

nastavená zkouška.   

 



 

Zde najdete informace, jestli byly zkouška provedena, nebo zda jí student ještě nezpustil.  

 

Kliknutím na symbol „bloku s tužkou“ na konci řádku můžete editovat již vytvořené příležitosti. 

 

 



 

 

Přihlášení do TangixTester Pro client 

 

Studenti nyní mají vytvořený účet, a máme vytvořené „příležitosti ke zkoušce“. 

Ze stránek stáhneme, naistalujeme a spustíme TangixTester Pro client. 

 

Spustíme program, vybereme požadovaný jazyk aplikace a dáme pokračovat, a dostaneme se na další 

stránku. Zde není potřeba vytvářet nový účet, ale přepneme se do první možnosti, a studenti se 

přihlásí pomocí stejných údajů jako do Virtual Testeru. 



 

 

 

Po přihlášení by studenti měli vidět jakou zkoušku mohou složit.  

Pozn: Doporučený postup je nejdříve vytvořit účet na VirtualTester a až potom se hlásit do 

TangixTesterPro Client. 

 


