
Doporučení ke kontrolám automaticky 
načtených dat v IS HAP na LF UP 

Vzdělávací činnost 
• Hodiny přednášek, cvičení a seminářů 

o Informace o hodinách výuky jednotlivých pracovníků Lékařské fakulty dodali 
přednostové ústavů a klinik na základě rozdělení celkových počtů výukových hodin 
spadajících pod tato pracoviště. 

o Tyto hodiny nelze v IS HAP měnit; pokud se domníváte, že počet vašich odučených 
hodin byl výrazně vyšší, sdělte tuto informaci ve zcela konkrétní podobě svému 
nadřízenému v textové kolonky na záložce Ostatní činnosti. 

• Zkoušení studenti, kolokvia, zápočty 
o Tyto informace jsou načítány ze STAGu (z tabulky známek, nikoliv z vypsaných 

termínů). 
o Upozorňujeme, že každý student se v HAPu započítává pro tento účel pouze jednou 

(vychází se z posledního pokusu studenta). Pokud vám v IS HAPu uvedený počet 
zkoušených studentů připadá nízký, ověřte si, zda to není způsobeno právě tímto 
faktem. Jestliže ano, pak je to z hlediska IS HAP v pořádku a není na místě počty 
reklamovat. Pokud zkoušíte velmi náročné předměty, kde je typický větší počet 
opakování zkoušek (např. Anatomie), máte možnost tuto svou vyšší zátěž zmínit 
v položce Ostatní činnosti. 

o U předmětů, kde se na zkoušení jednoho studenta na jednom termínu podílí více 
zkoušejících, je možné ve STAGu uvést jen jednoho z nich. Pokud z tohoto důvodu 
nemáte uvedena některá realizovaná zkoušení, sdělte tuto informaci svému 
nadřízenému v položce Ostatní činnosti. Ale i v tomto případě uplatňujte pravidlo 
z předchozího bodu (každý student se započítává jen jednou). 

• Účast u státních závěrečných zkoušek 
o Data dodala Lékařská fakulta na základě realizovaných zkušebních termínů a 

jmenovaných členů zkušebních komisí. 
o Pokud se účastníte státních závěrečných zkoušek na jiných fakultách UP, doplňte 

konkrétní informaci do položky Ostatní činnosti. 
• Vedené kvalifikační práce, oponentní posudky, vedení doktorandi 

o Data jsou načítána ze STAGu. 
o Kvalifikační práce vedené, nebo oponované na jiných univerzitách se nezapočítávají 

(obdobně veškeré aktivity týkající se vzdělávací činnosti). 
o Pokud vám chybí v zadávacím formuláři vedená kvalifikační práce, oponentní 

posudek, nebo vedený doktorand, zkontrolujte nejdříve, jestli tato aktivita spadá do 
období uvedeného pro tuto položku ve formuláři (akademický rok 2016/2017). 
Jestliže i po této kontrole vám daná aktivita stále chybí (bude to v důsledku neúplné 
informace uvedené ve STAGu), kontaktujte Ing. Antošovou (v kopii dr. Holečka) a 
požádejte o doplnění údajů ve STAGu. Po opravě údajů ve STAGu vám bude chybějící 
položka doplněna i do IS HAPu. 



• Garant studijního programu 
o Seznam garantů je načítán ze STAGu (STAG ovšem uchovává pouze aktuálního 

garanta).  
o Pokud jste byl garantem v hodnoceném období (kalendářní rok 2017) a v důsledku 

změny garanta jste tuto informaci nenašel ve svém zadávacím formuláři, kontaktujte 
s žádostí o úpravu údajů dr. Holečka (přiložte dokument dokladující tuto skutečnost). 

• Hlavní řešitel projektu organizačně-pedagogického charakteru 
o Údaje dodal Projektový servis UP. 
o Uvádí se pouze hlavní řešitel, nikoliv členové řešitelského týmu! 
o Uvádí se pouze projekty, kde příjemcem je Univerzita Palackého. 
o Uvědomte si, že hodnocené projekty jsou rozděleny do dvou skupin – projekty 

organizačně-pedagogického charakteru a výzkumné projekty; když projekt 
nenaleznete zde, můžete ho ještě najít na záložce Tvůrčí činnost v části 2c. 

o Pokud vám zde přesto nějaký vámi vedený projekt chybí, kontaktujte dr. Holečka 
s žádostí o jeho doplnění (přiložte dokument prokazující vedení tohoto projektu 
v hodnoceném období). 

Tvůrčí činnost 
• Výstupy VaVaI v části formuláře 2a a 2b 

o Tyto údaje jsou načítány z OBD UP a nelze je opravovat ručně. 
o Berou se pouze výsledky za rok 2017. 
o Aby byl výsledek z OBD správně načtený do IS HAPu, musí být před spuštěním sběru 

dat do IS HAP řádně zadán do OBD a musí být zde ve finálním stavu Přijatý (jinak to 
ostatně znamená, že letos neodešel ani do RIV!). Pokud výsledek zapomenete do 
OBD zadat, nebo není ve finálním stavu, sjednejte nejprve nápravu v OBD (v případě 
potřeby kontaktujte pracovníka zodpovědného za OBD na vašem pracovišti). Jakmile 
budou data v OBD v pořádku, kontaktujte dr. Holečka s žádostí o nové přenesení dat 
z OBD do IS HAPu. 

o V případě, že v OBD byla daná informace o výstupu VaVaI správně zadána, je ve stavu 
Přijatý a přesto se výstup nenačetl do příslušné kolonky zadávacího formuláře, 
kontaktujte dr. Holečka. 

o K dotazům na abstrakty z konferencí – nejedná se o kategorii RIV; vystoupení na 
významné konferenci můžete v případě potřeby zmínit svému vedoucímu 
prostřednictvím kolonky Ostatní aktivity. 

• Hlavní řešitel projektu výzkumného charakteru 
o Data byla načtena z CEP (Centrální evidence projektů) a doplněna údaji dodanými 

Projektovým servisem UP. 
o Pro projekty výzkumného charakteru platí obdobná pravidla, která byla uvedena 

v tomto textu výše pro kategorii projektů organizačně-pedagogického charakteru. 
• Zakázky smluvního výzkumu 

o Data o smluvním výzkumu dodala přímo Lékařská fakulta (vykazují se zakázky podle 
stejných pravidel, podle kterých se dříve postupovalo při vykazování smluvního 
výzkumu pro MŠMT). 

o Pokud máte pocit, že vám zde něco chybí, kontaktujte dr. Holečka. 



Poznámka 
Zdůrazňujeme, že výstupem IS HAP je až finální hodnocení zadávané přímým nadřízeným, při kterém 
tento přímý nadřízený zohledňuje všechny informace uvedené v IS HAP, tedy i oprávněné připomínky 
k datům uvedené v kolonce Ostatní činnosti. 
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