
Harmonogram IS HAP na UP v roce 2019 

Harmonogram průběhu hodnocení pro PřF (březen – květen) 
Od Do Aktivita 
11.3. 7.4. Sběr dat na PřF:  Akademičtí pracovníci kontrolují automaticky načtená data a 

doplňují další položky do IS HAP. 
8.4. 5.5. Zpřístupnění hodnocení vypočtených hodnotícím modelem IS HAP děkanovi, 

koordinátorovi IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích s akademickými pracovníky 

nad uloženými daty a hodnoceními vypočtenými v IS HAP. 
 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 

6.5.  Zpřístupnění kompletních hodnocení akad. pracovníkům 
 

Harmonogram průběhu hodnocení pro FTK (březen – duben) 
Od Do Aktivita 
4.3. 27.3. Sběr dat na FTK (zahrnuje i kontrolu a opravy dat načtených ze STAGu na 

fakultní/katedrální úrovni):  
4.3. – 10.3.:   Doplnění a opravy dat načtených ze STAGu – rozvrhář  
11.3. – 17.3.: Akademičtí pracovníci kontrolují a vyplňují data v IS HAP 
18.3. – 20.3.: Případné dodatečné opravy dat rozvrhářem na základě 
                         oprávněných požadavků akad. pracovníků 
21.3. – 27.3.: Kontrola dat vedoucími pracovišť, popř. koordinátorem IS HAP 
                         (v případě zjištěných chyb vracejí zadávací formuláře akad. 
                           pracovníkům k opravě). 

28.3. 17.4. Hodnocení vypočtená hodnotícím modelem IS HAP jsou přístupná děkanům, 
koordinátorovi IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích kateder s akademickými 

pracovníky nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými 
hodnotícím modelem IS HAP. 

 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 
18.4.  Zpřístupnění kompletních hodnocení akad. pracovníkům 
 

Harmonogram průběhu hodnocení pro FF a FZV (duben – červen) 
Od Do Aktivita 
1.4. 5.5. Sběr dat na FF a FZV (zahrnuje i kontrolu a opravy dat načtených ze STAGu na 

fakultní/katedrální úrovni).  
1.4. – 7.4.:     Doplnění a opravy dat načtených ze STAGu - rozvrháři  
8.4. – 21.4.:   Akademičtí pracovníci vyplňují data do IS HAP 
22.4. - 28.4.:  Případné dodatečné opravy dat rozvrháři na základě  
                         oprávněných požadavků pracovníků 
29.4. – 5.5.:    Kontrola dat vedoucími pracovišť a koordinátory IS HAP;  
                          (v případě zjištěných chyb vracejí zadávací formuláře akad. 
                           pracovníkům k opravě). 

6.5. 7.6. Hodnocení vypočtená hodnotícím modelem IS HAP jsou přístupná děkanům, 
koordinátorům IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích kateder s akademickými 

pracovníky nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými 
hodnotícím modelem IS HAP. 

 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 
8.6.  Zpřístupnění kompletních hodnocení hodnoceným akad. pracovníkům. 
 



Harmonogram průběhu hodnocení pro PdF (duben – červen) 
Od Do Aktivita 
1.4. 5.5. Sběr dat na PdF (zahrnuje i kontrolu a opravy dat načtených ze STAGu na 

fakultní/katedrální úrovni).  
1.4. – 7.4.:     Doplnění a opravy dat načtených ze STAGu - rozvrháři  
8.4. – 21.4.:   Akademičtí pracovníci vyplňují data do IS HAP 
22.4. - 28.4.:  Případné dodatečné opravy dat rozvrháři na základě  
                         oprávněných požadavků pracovníků 
29.4. – 5.5.:    Kontrola dat vedoucími pracovišť a koordinátory IS HAP;  
                          (v případě zjištěných chyb vracejí zadávací formuláře akad. 
                           pracovníkům k opravě). 

6.5. 12.6. Hodnocení vypočtená hodnotícím modelem IS HAP jsou přístupná děkanům, 
koordinátorům IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích kateder s akademickými 

pracovníky nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými 
hodnotícím modelem IS HAP. 

 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 
13.6.  Zpřístupnění kompletních hodnocení hodnoceným akad. pracovníkům. 
 

Harmonogram průběhu hodnocení pro CMTF (duben – květen) 
Od Do Aktivita 
1.4. 5.5. Sběr dat na CMTF (zahrnuje i kontrolu a opravy dat načtených ze STAGu na 

fakultní/katedrální úrovni).  
1.4. – 7.4.:     Doplnění a opravy dat načtených ze STAGu - rozvrháři  
8.4. – 28.4.:   Akademičtí pracovníci vyplňují data do IS HAP 
29.4. - 5.5.:    Případné dodatečné opravy dat rozvrháři na základě  
                         oprávněných požadavků pracovníků 

6.5. 31.5. Hodnocení vypočtená hodnotícím modelem IS HAP jsou přístupná děkanovi, 
koordinátorovi IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích kateder s akademickými 

pracovníky nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými 
hodnotícím modelem IS HAP. 

 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 
1.6.  Zpřístupnění kompletních hodnocení hodnoceným akad. pracovníkům. 
 

 

Harmonogram průběhu hodnocení pro PF (duben – červen) 
Od Do Aktivita 
1.4. 5.5. Sběr dat na PF (zahrnuje i kontrolu a opravy dat načtených ze STAGu na 

fakultní/katedrální úrovni).  
1.4. – 7.4.:     Doplnění a opravy dat načtených ze STAGu - rozvrháři  
8.4. – 21.4.:   Akademičtí pracovníci vyplňují data do IS HAP 
22.4. - 28.4.:  Případné dodatečné opravy dat rozvrháři na základě  
                         oprávněných požadavků pracovníků 
29.4. – 5.5.:    Kontrola dat vedoucími pracovišť a koordinátory IS HAP;  
                          (v případě zjištěných chyb vracejí zadávací formuláře akad. 
                           pracovníkům k opravě). 

6.5. 30.6. Hodnocení vypočtená hodnotícím modelem IS HAP jsou přístupná děkanovi, 
koordinátorovi IS HAP a vedoucím kateder. 
 Proběhnou hodnotící pohovory vedoucích kateder s akademickými 



pracovníky nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými 
hodnotícím modelem IS HAP. 

 Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 
1.7.  Zpřístupnění kompletních hodnocení hodnoceným akad. pracovníkům. 
 

Harmonogram průběhu hodnocení pro LF (konec dubna – červen) 
Od Do Aktivita 
29.4. 19.5. Sběr dat na LF:  Akademičtí pracovníci kontrolují automaticky načtená data a 

doplňují další položky do IS HAP. 
20.5. 30.6. Zpřístupnění hodnocení vypočtených hodnotícím modelem IS HAP děkanovi, 

koordinátorovi IS HAP a přednostům ústavů. 
 Proběhnou hodnotící pohovory přednostů s akademickými pracovníky 

nad daty uloženými v IS HAP a hodnoceními vypočtenými v IS HAP. 
 Přednostové zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP. 

1.7.  Zpřístupnění kompletních hodnocení akad. pracovníkům 
 


