
Postup hodnocení v SIS 

I. Založení ročního hodnocení 

Na adrese http://www.is.cuni.cz/studium se přihlaste do SIS. Pokud máte v nastavení na výběr více 

rolí, vyberte z rozbalovacího seznamu aktuální doktorské studium: 

 

Spusťte modul Individuální studijní plán PhD. studentů: 

 

Zobrazí se Vám informace o Vašem studiu: 

 

V levé části jsou ikony spojené s ISP a v pravé s hodnocením. Elektronický ISP si můžete zobrazit ve 

formátu pdf po kliknutí na ikonu  . 

Prostřednictvím ikony  se dostanete k zobrazení ISP v podobě html. V dolní části je možnost přepnutí 

na hodnocení:  

Jednotlivé bloky se mohou zobrazovat minimalizované, pomocí ikony  je rozbalíte. Povinnosti ISP jsou 

obsaženy v sekci  Přehled povinností 

Samotné roční hodnocení založíte v dolní části následující stránky pomocí roletky s výběrem 

akademického roku a akčního tlačítka proveď:  

 



 

II. Komentování nesplněných položek 

U jednotlivých položek individuálního studijního plánu se zobrazuje, na kdy bylo naplánováno splnění, 

a také to, zda již byly splněny. V pravé části obrazovky se zobrazuje ikona symbolizující, zda je záznam 

ve virtuálním plánu spárován se záznamem ve virtuálním indexu, u předmětů je tedy takto patrné, zda 

je předmět zapsán do zkoušek. Předměty si dříve všichni studující museli zapisovat sami, ale nyní to 

provádíme pro aktuální akademický rok hromadně, na základě informace z ISP. A hromadně také 

provádíme napárování, pokud si odpovídají kódy povinnosti typu předmět a předmětu ve zkouškách. 

Pokud je u zkoušky zaznamenán kladný výsledek, je splněna dle SIS. Položka plnění dle studenta hraje 

roli zejména tam, kde fakticky povinnost byla splněna, ale ještě tato informace nebyla pedagogem 

zaevidována ve zkouškách. 

 

U položek splněných dle SIS není třeba žádná další aktivita. 

Nesplněné položky je možné v ročním hodnocení prohlásit za splněné dle studenta po kliknutí na ikonu 

 na příslušném řádku povinnosti: 

 

Pokud je u některých položek splněných v minulosti stav splněno dle SIS, ale nesplněno dle studenta, je 

možné provést hromadnou úpravu pomocí akčního tlačítka v dolní části formuláře: 

 

Není třeba komentovat povinnosti, které teprve mají být splněny v budoucnosti. U povinností, které 

měly být splněny letos nebo v minulosti, je nutné v komentáři vysvětlit, jaké překážky Vám bránily ve 

vykonání povinnosti, a změnit rok plnění povinnosti na budoucí, tj. 2017/18. Tento komentář 

představuje žádost o odklad plnění povinnosti do budoucího akademického roku, a není tudíž nutné 

podávat klasickou žádost v listinné podobě. 

Komentář u povinnosti je možné pomocí ikony  vymazat. 



III. Odborné aktivity 

Specifickými typy povinností jsou tzv. Odborné aktivity. Tyto aktivity se ve Vašem ISP evidují dvěma 

způsoby: (1a) pomocí povinnosti Odborné aktivity I, II atd. a též (1b) pomocí virtuální povinnosti 

Celkové splnění odborných aktivit a (2) pomocí konkrétních záznamů o publikacích a konferencích, 

které lze importovat z bibliografického informačního systému OBD (díky tomu je po skončení studia 

budete mít uvedeny na dodatku k diplomu), záznamů o grantech z aplikace Granty a projekty a stáží 

zadaných do SIS v modulu Evidence stáží. 

Ad 1a) V případě povinnosti Odborné aktivity I, II atd. je Vaším úkolem po kliknutí na ikonku označit, 

zda je povinnost podle Vás nesplněná, či splněná. Je-li nesplněná, v komentáři vysvětlete důvody 

nesplnění. Je-li splněná, v komentáři uveďte, čím byla splněna, a to buď odkázáním na 

publikaci/konferenci/stáž/grant dle bodu (2), nebo popisem u aktivit jiného typu (např. pedagogická 

aktivita). 

Ad 1b) Odborné aktivity jste povinni plnit pouze tak dlouho, dokud nenaplníte minimální požadavek, 

který je na tyto aktivity stanoven pro Váš obor za celé studium (přesný popis tohoto požadavku 

naleznete ve studijním plánu Vaše oboru zveřejněném na stránce plany.ff.cuni.cz a rovněž v ISP v sekci 

Povinnosti specifické pro obor). Máte-li za to, že jste již celkový požadavek na odborné aktivity splnili, 

označte povinnost Celkové splnění odborných aktivit za splněnou dle studenta. Oborová rada na 

základě toho posoudí, zda odborné aktivity opravdu pokládá celkově za splněné, a pokud ano, 

předseda OR Vám předmět Celkové splnění odborných aktivit označí za splněný. Podotýkáme, že 

Celkové splnění odborných aktivit figuruje ve Vašem ISP jako čistě virtuální položka, která 

nepředstavuje žádnou povinnost navíc; jde pouze o technický způsob, jak dát oborové radě a Oddělení 

vědy jasně najevo, že jste již splněním povinností Odborné aktivity I, II atd. z minulých let dosáhli 

minimálního celkového požadavku na tyto aktivity, a tedy je nemusíte dále plnit. 

Ad 2) Abyste mohli z OBD importovat informace o publikacích a konferenčních příspěvcích, musíte 

nejprve příslušné záznamy v OBD založit a dopracovat je do stavu, kdy jsou „uložené“, tedy nikoli jen 

rozpracované. Přenos záznamů z OBD do SIS probíhá dvakrát denně, je tedy potřeba počítat s 

prodlevou. 

Granty se nabízejí z průběžně vedené evidence projektů (vnitřní granty, GAUK, GAČR, PRVOUK, 

PROGRESS atd.), kterou spravuje Grantové oddělení. 

Stáže se zadávají v modulu Evidence stáží. Při zadávání nové stáže je předvolen ústav, který 

garantuje studijní obor. Následně je třeba zvolit způsob financování (obvykle jiná forma stáže), zemi 

(popř. i zahraniční VŠ) a termín stáže.  

Pod přehledem povinností je lišta, pomocí níž lze přidat dodatečnou povinnost: 

 

Předmět se vybírá z číselníku vyučovaných předmětů. Tuto variantu lze využít například v situaci, kdy 

žádáte o změnu povinnosti zkouška z jazyka, tímto způsobem doplníte nově preferovaný jazyk. 



Povinnosti typu publikace a konference je vhodné přidávat poté, co detailní informace doplníte do 

bibliografického systému OBD. Data o uložených záznamech (tj. nikoli rozpracovaných) se do SIS z OBD 

předávají dvakrát denně, je tedy třeba počítat s jistou prodlevou.  

Povinnosti typu publikace, konference, grant a stáž lze založit tak, že při editaci nové povinnosti 

vyberete ze seznamu dostupných položek konkrétní záznam, není již třeba vyplňovat název a popis, 

tato jinak povinná pole po výběru položky zmizí: 

 

Záznamy napojené na již existující povinnosti jsou označeny křížkem. Po vybrání položky ze seznamu 

zmizí pole pro název a popis povinnosti: 

 

Akademický rok je vhodné vyplnit. Semestr ponechejte s hodnotou „žádný“. 

Pro usnadnění orientace je v SIS v modulu ISP doplněno zobrazení aktualit, které Vás upozorní, pokud 

máte dostupné položky pro napárování povinností typu konference, publikace, grant a stáž. 

 



IV. Požádání o změnu ISP 

Pokud chcete po dohodě se školitelem požádat o změnu ISP ve smyslu záměny jedné povinnosti za 

jinou, klikněte vlevo na ikonku        Požádat o odebrání povinnosti z plánu a následně v textu žádosti 

vysvětlete, proč chcete povinnost odebrat a za jakou jinou povinnost ji chcete zaměnit. Oborová rada 

poté Vaši žádost projedná na svém zasedání, a pokud ji schválí, dojde k vyškrtnutí povinnosti z plánu. 

Pokud se má jednat o záměnu jedné povinnosti za druhou (např. změna jazyka), přidejte nový předmět 

pomocí nabídky Přidat dodatečně povinnost neuvedenou ve studijním plánu. Nesprávně přidané nové 

položky lze vymazat pomocí ikony:  

  



V. Vložení souhrnného komentáře a odevzdání hodnocení 

Nezbytnou povinností je vložení souhrnného komentáře k ročnímu hodnocení a k postupu přípravy 

disertační práce pomocí roletky a akčního tlačítka v dolní části stránky: 

 

Po vyplnění všech komentářů je nutné předat hodnocení školiteli rovněž pomocí roletky a akčního 

tlačítka: 

 

Pokud je v plánu nějaká nesplněná povinnost, která již měla být splněna, budete vyzváni k doplnění 

komentáře a posunu akademického roku na budoucí. 

Po odeslání hodnocení školiteli již nebudete moci do hodnocení vstupovat, ale školitel Vám v případě 

nutnosti může vrátit hodnocení k opravě či doplnění. 

Na úvodní stránce se bude zobrazovat postup hodnocení a jeho výsledek. 

 

 

 

  



Pokud si nejste jisti, jak postupovat u některé z povinností, vyberte si příslušnou situaci: 

 

Splněno dle SIS Splněno dle studenta Žádná akce není potřeba 
 

Nesplněno dle SIS Splněno dle studenta V komentáři k povinnosti 
uveďte detaily, například že 
výsledek plnění povinnosti 
dosud nebyl zapsán do SIS 
 

Nesplněno dle SIS Nesplněno dle studenta Pokud je povinnost plánovaná 
na budoucí akademický rok, 
není potřeba žádná akce. 
 
Pokud taková povinnost již 
měla být splněna, uveďte 
v komentáři u této povinnosti, 
jaké důvody Vám v plnění 
bránily, a posuňte rok plnění 
na budoucí. 
 

Splněno dle SIS Nesplněno dle studenta Tyto položky jde hromadně 
upravit pomocí výběru akce 
označit za splněno dle 

studenta… a tlačítka v dolní 
části formuláře 

 

  
 


