
Stručný návod k práci s IS HAP pro 
akademické pracovníky (Lékařská fakulta) 

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. 

Jednou ročně, v průběhu období stanoveného pro sběr dat, otevře akademický pracovník zadávací 

formulář IS HAP, zkontroluje automaticky natažené informace z jiných informačních systémů (STAG, 

OBD atd.) a doplní další údaje o svých aktivitách a výsledcích, které nelze získat automatizovaně. 

Takto vyplněný formulář pak sumarizuje jeho aktivity ve vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a 

souvisejících činnostech realizované v hodnoceném období (v kalendářním roce). 

Výstupy z IS HAPu budou sloužit jako podklad pro hodnocení akademického pracovníka jeho 

vedoucím. Tyto výstupy představují hodnocení pracovníka na základě tzv. tvrdých dat (doložitelné a 

kvantifikovatelné informace). Vedoucí pracovník si k nim může dodat vlastní interpretaci a zohlednit 

další informace o pracovníkovi (měkká data). Finální slovní hodnocení pracovníka bude vedoucím 

zaznamenáno opět do systému IS HAP. 

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. 

Zadávací formulář 
Na hlavní stránce, která se zobrazí po přihlášení, se zobrazují informace o vašem pracovišti, pracovní 

pozici a úvazku. Pokračujte dále kliknutím na odkaz Vyplnit formulář. 

Vyplňování formuláře 
Postup při vyplňování formuláře lze shrnout ve stručnosti do následujících bodů: 

http://hap.upol.cz/


1. V zadávacím formuláři, který akademický pracovník otevře, budou už načtena data o 

jeho aktivitách a výsledcích převzatá z jiných informačních systémů (STAG, OBD 

atd.). Prakticky všechny automaticky načítané údaje jsou needitovatelné. Pokud zde 

objevíte chybu, nahlaste ji pracovníkovi, který toto ověří a opraví (na koho se obrátit 

najdete níže). 

2. U položek zadávacího formuláře, u kterých nelze data získávat automaticky z jiných 

systémů, doplňuje data sám pracovník (s ohledem na ověřitelnost informace je potřebná 

vždy konkrétní specifikace vykazované aktivity). 

3. Jakmile je formulář kompletní, klikne akademický pracovník na tlačítko Uložit a odeslat. 

Tím dojde k odeslání formuláře ke zpracování (už ho nebude možné editovat a data se 

tímto zpřístupní vedoucímu tohoto akademického pracovníka). 

 

Vyplňování formuláře je velmi intuitivní. U každé položky je navíc nápověda. Zde uvádíme jen 

několik základních informací a tipů k vyplňování formuláře.   

 Formulář je rozdělen do čtyř listů (oblastí) - Vzdělávací činnost, Tvůrčí činnost, Akademické 

funkce a manažerská činnost a Ostatní aktivity.. Samotné položky v každé z oblastí jsou pro 

větší přehlednost ještě rozděleny do několika bloků (podoblastí hodnocení). Mezi listy a bloky 

se přepínáte kliknutím na jejich název. 

 Při prvním otevření už bude formulář obsahovat údaje načtené z jiných informačních systémů 

(STAG, OBD atd.). Konkrétně v případě Lékařské fakulty jsou pro IS HAP použita data 

z následujících zdrojů: 

o Informace o hodinách výuky jednotlivých pracovníků dodali přednostové ústavů a 

klinik. 

o Počty zkoušených studentů, udělených kolokvií a zápočtů, informace o kvalifikačních 

pracích a informace o garantech studijních programů se načítají ze STAGu. 

o Informace o účasti na SZZ dodala přímo Lékařská fakulta. 

o Seznam výsledků VaVaI zasílaných do RIV se načítá z OBD.  



o Dále byly do formuláře nataženy informace o řešených projektech (PS UP, CEP)  a o 

zakázkách smluvního výzkumu (oddělení VaV dle informací poskytnutých 

z jednotlivých fakult). 

o Identifikátor vědce ORCID byl doplněn z OBD. 

 Není nutné vyplňovat všechny údaje ve formuláři. Položky, které se Vás netýkají (nebo kde by 

jinak byla nula), jednoduše přeskočte. 

 Většina automaticky načítaných položek je needitovatelná. U těchto položek jsou pole 

podbarvena šedě a je u nich ikona zámku. 

 U vedených projektů je jako hlavní řešitel posuzován také spoluřešitel za UP (případ 

společného projektu více univerzit). Pro zařazení projektu do příslušné kategorie je pak 

rozhodná finanční částka, za kterou spoluřešitel odpovídá, tj. částka přidělená UP. 

 Na záložkách Vzdělávací činnost a Tvůrčí činnost se dole nachází pole pro zápis vašich plánů 

pro další období v obou hodnocených oblastech.  

 Na záložce Ostatní aktivity je textové pole, do kterého můžete zapsat všechny ostatní aktivity, 

které považujete za důležité pro vaše hodnocení. 

 Formulář je možné kdykoliv uložit (kliknutím na tlačítko Uložit) a vrátit se k němu později. 

 Vyplněný formulář si můžete uložit na disk jako PDF (kvůli záloze, nebo tisku). Kliknutím na 

tlačítko Export do PDF se formulář uloží a převede se do formátu PDF.  

 Váš formulář odešlete ke zpracování stiskem tlačítka Uložit a odeslat. Odeslaný formulář pak 

už ale bude možné jen prohlížet, ne ho měnit (při otevření formuláře po odeslání budou 

všechny kolonky zašedlé a bude u nich ikona zámku). Odesláním formuláře zároveň 

akademický pracovník stvrzuje správnost zadaných údajů. 

 Před uložením formuláře se automaticky zkontroluje formát zadaných údajů. Pokud jsou 

nalezeny nějaké chyby, zobrazí se červeně. Bloky, ve kterých je třeba opravit některé údaje, 

jsou zvýrazněny opět červenou barvou. Formulář bude uložen, i pokud obsahuje nějaké chyby, 

takže je můžete opravit později. Systém však pochopitelně nedovolí odeslat takovýto formulář 

ke zpracování, dokud nebudou chyby opraveny. 

 Stisknutím tlačítka Zpět se můžete vrátit na hlavní stránku. 

Na koho se obrátit, pokud najdu chybu v automaticky načtených 

datech 
Většina automaticky načítaných dat je zamčená a akademický pracovník je sám nemůže měnit. 

Taková pole jsou zašedlá a je u nich ikona zámku . Pokud najdete v těchto datech chybu, 

kontaktujte prosím Mgr. Pavla Holečka, Ph.D. (pavel.holecek@upol.cz). Při popisu problému buďte 

prosím co nejkonkrétnější. Například v případě chybějící publikace uveďte rovnou i její název, nebo 

ještě lépe její ID v OBD. Výrazně to urychlí řešení problému. 

mailto:pavel.holecek@upol.cz


Zobrazení hodnocení 

 

Pokud na hlavní stránce kliknete na odkaz Zobrazit hodnocení, zobrazí se stránka, rozdělená do tří 

částí: 

 Část Hodnocení slouží pro zobrazení Vašeho hodnocení. Zde je ale třeba upozornit, že vaše 

hodnocení bude zobrazeno až po zadání finálního hodnocení vedoucím pracovníkem. Do té 

doby bude u hodnocení šedé pole s nápisem Nehodnoceno. 

 Část Aktivity v přehledné formě sumarizuje všechny aktivity, které jste do formuláře uvedli. 

Na konci stránky se pak nachází odkazy pro export dat do PDF, Wordu (formát RTF), nebo do 

Excelu. 

 V části Historie formuláře je uveden stručný přehled položek měněných ve formuláři. 

Prohlížet je možné nejen data z aktuálního ročníku. Pokud se budete chtít v budoucnu vrátit k údajům 

z minulých let, zvolte u seznamu úvazků příslušný rok z rozbalovacího pole. 

Kontakt 
V případě vzniklých potíží, nebo dotazů k práci se systémem IS HAP napište na následující  e-mail: 

pavel.holecek@upol.cz. 


