
Stručný návod k práci s IS HAP pro 
vedoucı́ pracovnı́ky  

Co je IS HAP 
Uvedená zkratka značí Informační Systém pro Hodnocení Akademických Pracovníků. Ve skutečnosti 
jsou v rámci tohoto systému hodnoceni všichni zaměstnanci UP, jejichž náplní práce je vzdělávací nebo 
tvůrčí činnost, tedy vedle akademických také vědečtí/výzkumní pracovníci, kteří nemají ve svém popisu 
práce uvedenu vzdělávací činnost. Pro jednoduchost vyjadřování budeme v tomto návodu používat 
zjednodušené označení akademický pracovník pro všechny tyto případy. 

Přihlášení 
Informační systém IS HAP je dostupný na adrese https://hap.upol.cz/. Pro přihlášení použijete stejné 
uživatelské jméno a heslo, jakým se přihlašujete do Portálu UP. Na hlavní stránce, která se zobrazí po 
přihlášení, je ke stažení harmonogram, kde najdete přesné termíny pro letošní sběr. 

Výběr katedry 
Na hlavní stránce, která se zobrazí po přihlášení, klikněte na tlačítko Zobrazit hodnocení pracovníků.  

Zvolte nejprve příslušnou fakultu kliknutím na její název. Následně se vám, pokud jste vedoucí katedry, 
zobrazí stránka s vaší katedrou, kde je barevně a číselně zobrazen průběh vyplňování. Význam barev je 
následující: 



 Tmavě modrá – hotové formuláře (odeslané, nebo automaticky uzavřené po termínu ukončení 
sběru). 

 Světle modrá – formuláře, na kterých akademičtí pracovníci pracují, ale ještě je neodeslali. 

 Světle šedá – formuláře, na kterých pracovníci zatím ještě nezačali pracovat. 

 Načervenalá – formuláře, které byly vráceny akademickému pracovníkovi k opravě. 

 Tmavě šedá – informace o počtech není k dispozici (např. počty za celou fakultu se zobrazí jen 
děkanovi; vedoucí kateder vidí jen informace týkající se jejich kateder). 

Vedoucí pracovníci tak mají možnost sledovat průběh sběru dat. Podstatné je zajistit, aby v den ukončení 
sběru všichni pracovníci měli svůj formulář v definitivním stavu (barevné pole bude obsahovat jen 
tmavě modrou barvu).  

Poznámka 1:  Na výzkumných centrech UP se volí nejprve fakulta, pak centrum a nakonec oddělení 
příslušného výzkumného centra. 

Poznámka 2: Vedoucí katedry má přístup pouze ke své katedře. Děkan pak ke všem katedrám na své 
fakultě (na PřF také k výzkumným centrům a jejich oddělením). Kromě toho může být přidělen 
v případě potřeby přístup i dalším pověřeným osobám. 

 

Pokračujte kliknutím na název katedry. 

Seznam pracovníků na katedře – kontrola dat ve formulářích 
Po výběru katedry se zobrazí seznam pracovníků na této katedře. 

Během sběru dat mohou vedoucí kontrolovat data ve formulářích akademických pracovníků na svém 
pracovišti a při zjištění nedostatků jim formulář poslat zpět k opravě. Vedoucí mohou procházet data 
jen u formulářů, které už byly pracovníkem odeslány. U akademických pracovníků, kteří už odeslali 
svůj formulář, se bude zobrazovat počet bodů v jednotlivých hodnocených oblastech a jejich 
procentuální rozdělení do podoblastí. (Pozor, počty bodů ve vzdělávací a tvůrčí oblasti nejsou spolu 
porovnatelné; hodnocení se v nich provádí na škálách lišících se svým rozsahem i charakterem!) 
Kliknutím na některé z těchto čísel si zobrazíte seznam konkrétních výsledků, které v dané 
oblasti/podoblasti jsou u pracovníka uvedeny. V průběhu sběru dat se bude u jednotlivých oblastí 
zobrazovat šedé pole a nápis „Nehodnoceno“. Slovní a barevné hodnocení bude dostupné, až po 



skončení sběru dat na vaší fakultě (přesné datum naleznete v harmonogramu na webu IS HAP). 

 

Jak už bylo řečeno, takto se zobrazují výsledky pouze u těch akademických pracovníků, kteří své 
formuláře už odeslali. U těch pracovníků, kteří ještě formuláře neodeslali, se místo toho zobrazí nápis 
„Formulář nebyl vyplněn.“, nebo případně „Formulář je částečně vyplněný, ale ještě nebyl odeslán.“. 
V horní části stránky najdete filtr, pomocí kterého si můžete zobrazit seznam akademických pracovníků, 
kteří svůj formulář ještě neodeslali. 

Pro zobrazení údajů, které pracovník vyplnil do svého formuláře, klikněte na odkaz „Zobrazit podrobné 
hodnocení“. 

Prohlížení dat zadaných akademickým pracovníkem 

Je velmi důležité, aby vedoucí kateder kontrolovali správnost dat obsažených ve formulářích 
odeslaných akademickými pracovníky ke zpracování. V seznamu pracovníků na katedře klikněte u 
daného pracovníka na odkaz Zobrazit podrobné hodnocení. Zobrazí se následující stránka: 

 

Zde jsou na kartě Aktivity v přehledné formě zobrazeny všechny realizované činnosti a dosažené 
výsledky, které byly do formuláře daného akademického pracovníka zapsány. Projděte prosím uvedené 



aktivity a výsledky. Při kontrolách je dobré zaměřit se spíše na údaje, které pracovníci doplňují ručně. 
Důležité je také, aby každá vykazovaná položka byla dostatečně popsána. Pokud zjistíte, že některé 
údaje nejsou správné, nebo že pracovník si vykázal nenulový počet aktivit bez jejich bližšího popisu 
(např. zapsal si do formuláře členství ve výboru konference, ale neuvedl, o kterou konferenci šlo), vraťte 
mu formulář zpět k opravě nebo doplnění (postup pro vrácení formuláře popisuje následující kapitola). 

Pokud chcete zjistit, jaké úpravy dat akademický pracovník ve formuláři prováděl, klikněte na kartu 
Historie formuláře. Zde je chronologicky řazen seznam úprav formuláře. Pro účely kontroly je užitečné, 
že je zde rozlišeno, odkud pochází data. U položek načtených ze STAGu, OBD, nebo jiného systému se 
bude zobrazovat nápis „Načtena data k položkám ve formuláři z externích zdrojů“. Pokud ale údaje 
zadal přímo akademický pracovník, bude u nich uvedeno „Změna položek ve formuláři uživatelem“.  

Poznámka: Na kartě Hodnocení se zobrazují údaje o hodnocení tohoto pracovníka. V průběhu sběru 
dat se zde ale stejně jako na stránce s přehledem pracovníků na katedře ještě nezobrazují hodnocení 
jednotlivých oblastí. Tato hodnocení jsou dostupná pro vedoucího až po skončení sběru dat (viz 
harmonogram). Hodnocený akademický pracovník tato hodnocení vidí ještě později – až po tom, co 
vedoucí zadá své finální slovní hodnocení pro jednotlivé pracovníky (přesný termín pro jednotlivé 
fakulty je opět uveden v harmonogramu). 

Pro přechod na dalšího pracovníka použijte šipky. Nebo se můžete vrátit na seznam pracovníků 
kliknutím na odkaz Zpět. 

Vrácení formuláře k opravě 
Pokud najdete v datech zadaných akademickým pracovníkem nedostatky, klikněte v přehledu 
pracovníků na katedře na odkaz Vrátit formulář k doplnění nebo přepracování. Do textového pole na 
stránce pro vrácení formuláře pak vepište, co je třeba opravit. 

Kliknutím na tlačítko OK tento formulář vrátíte k přepracování. Akademický pracovník bude 
informován e-mailem. 

 

Zobrazení hodnocení pracovníků katedry 
Po ukončení letošního sběru dat na jednotlivých fakultách budou hodnocení akademických pracovníků 
spočtená modelem IS HAP zpřístupněna vedoucím pracovníkům (viz následující obrázek). Ke 
zpřístupněným hodnocením se dostanete tak, že na hlavní stránce kliknete na odkaz Zobrazit hodnocení 
pracovníků a vyberete příslušnou fakultu a katedru. 

Hodnocení za vzdělávací a tvůrčí oblast, celkové hodnocení i celkové zatížení akademického pracovníka 
jsou poskytována v grafické i slovní podobě. Tato hodnocení jsou vypočtena na základě standardů 



stanovených pro jednotlivé pracovní pozice a s využitím bází pravidel určených pro agregaci dílčích 
hodnocení. Při výpočtu hodnocení je zohledněn průměrný přepočtený úvazek akademického pracovníka 
v hodnoceném období a rozhodná je pracovní pozice, kterou měl pracovník na konci hodnoceného 
období. Vedle standardizovaných hodnocení akademického pracovníka jsou v tabulce uváděna také jeho 
bodová hodnocení dosažená ve vzdělávací a tvůrčí oblasti (bodová hodnocení dosažená v obou 
oblastech nejsou srovnatelná, používá se hodnotících škál různého typu a rozsahu) a procentní rozdělení 
dosažených bodových hodnocení z hodnocených oblastí do podoblastí. 

 

 

 

Finální slovní hodnocení akademického pracovníka jeho vedoucím 
Data uložená o daném akademickém pracovníkovi v IS HAPu a na jejich základě IS HAPem vypočtená 
hodnocení budou sloužit jako podklad pro finální hodnocení akademického pracovníka jeho vedoucím. 
Vedoucí pracovník si může k výstupům IS HAP dodat vlastní interpretaci a zohlednit další informace o 
pracovníkovi. Výsledné hodnocení pracovníka bude mít textovou podobu a bude vedoucím 
zaznamenáno opět do systému IS HAP.  

Zadání finálního hodnocení provedete tak, že v seznamu úvazků na katedře kliknete na odkaz Zadat 
hodnocení vedoucího (nebo případně Upravit hodnocení vedoucího, pokud chcete dříve zadané 
hodnocení změnit). 



 

 

Z rozbalovacího pole vyberte odpovídající hodnocení (je zde také možné zvolit, že hodnocení vedoucího 
odpovídá hodnocení vypočtenému modelem IS HAP). Textové pole pod ním je pak určené pro slovní 
komentář. Zejména v případech, kdy se hodnocení vedoucího vyjádřené zvolenou hodnotou jazykové 
škály výrazněji liší od hodnocení vypočteného modelem IS HAP, je třeba zde napsat zdůvodnění svého 
hodnocení. Do tohoto textového pole můžete uvést také úkoly stanovené pracovníkovi pro další 
hodnocené období. Zápisu finálního hodnocení vedoucího do IS HAP by měl předcházet hodnotící 
pohovor s daným akademickým pracovníkem, Pokud hodnocený akademický pracovník 
s vaším  hodnocením nesouhlasí, poznamenejte prosím jeho stanovisko na konec vašeho hodnocení. 

Hodnocení uložíte kliknutím na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Smazat hodnocení můžete své dříve 
zadané hodnocení vymazat. 

 

Zadané hodnocení vedoucího se zobrazuje přímo v přehledu pracovníků. Pokud je zadaný text dlouhý, 
je zobrazena jen část hodnocení. Plný text si pak můžete zobrazit kliknutím na tlačítko se třemi tečkami. 

Kontakt 
V případě vzniklých potíží, nebo dotazů k práci se systémem IS HAP napište na následující  e-mail: 
pavel.holecek@upol.cz. 


