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Roční hodnocení 
(návod pro studenty) 

 
 
Na stránce  https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního 
informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít platné přihlašovací 
údaje. Po přihlášení zvolte ikonu „Individuální studijní plán PhD. studentů“ .   

 
Obr.1: Výběr modulu 

 
Objeví si vám informace o vašem ISP. Viz obrázek Obr.2. 
 

 
Obr.2: Informace o plánu 

 

 
Obr.3: Založení ročního hodnocení 
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Obr. 4: Založení ročního hodnocení, krok 2 

 
Na obrázku 3 a 4 je naznačeno jak založit roční hodnocení. Na obrázku 6 je už vidět, co 
všechno může student hodnit. 
 

 
Obr. 5: Samotné roční hodnocení studentem 

 
Editace ročního hodnocení a modifikace studijního plánu. 
 
Po založení nového ročního hodnocení můžete zvolit: 

(a) zhodnocení průběhu studia 
(b) zhodnocení postupu v přípravě disertační práce 
(c) spárování povinností typu předmět v ISP se zkouškami v SISu 
(d) doplnění komentářů k jednotlivým povinnostem 
(e) přidání dalších povinností do individuálního studijního plánu 
(f) podání žádosti o vyřazení předmětu z plánu 
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(a)   Průběh studia 

 
Průběh studia resp. průběžné plnění IS plánu je možné zhodnotit v závěrečném 
hodnocení, není na to samostatný komentář. 
 

(b) Disertační práce a postup v přípravě disertační práce 

 
Možnost zhodnotit postup v přípravě disertační práce najdeme dole v rozbalovacím 
menu Student akce 

 
Obr.8: Výběr postupu v přípravě disertační práce 

 
 

(c) Spárování povinností typu předmět v ISP se zkouškami v SISu 

 
Rozklikneme si seznam “Přehled povinností”. U povinností typu “Předmět” se pomocí 

ikony   dostaneme k párování předmětů vůči SIS a k přidání komentáře.  

Ikonou  komentář smažeme.  

Na obr. 8 ikona  značí již spárované a splněné povinnosti.  

Ikona  naopak ještě nespárované. 
 

 
Obr.8: Párovaní povinností 

 
Na obr. 9 je naznačen postup párovaní jednoho předmětu v pěti krocích. 
Tento postup je třeba zopakovat pro všechny předměty. 
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Obr. 9: Párování konkrétního předmětu 

 
Povinnost typu Předmět a Popis předmětu končí nějakou formou kontroly studia 
(zápočtem, zkouškou atd.) a má svůj protějšek v zapsaných předmětech. Po skončení 
studia se tisknou i na dodatek k diplomu. 
 

(d) Doplnění komentářů k jednotlivým povinnostem 

 

Po výběru ikony  budete moct okomentovat plnění dané povinnosti. Postup je stejný 
jako u povinnosti typu Předmět, je tedy nutné zvolit, zda byla povinnost splněna / 
nesplněna, vybrat akademický rok, semestr a vepsat komentář. 
Povinnosti, které se nepárují s předměty zapsanými v SISu, vystupují pouze v ISP, 
student hodnotí, zda-li povinnost splnil nebo ne a po schválení ročního hodnocení 
oborovou radou je považována za splněnou. 
Takto označené povinnosti splněné v předchozích letech již nelze upravovat. 
Tyto povinnosti se netisknou na dodatek k diplomu. 
 
 

(e) Přidání dalších povinností do individuálního studijního plánu 
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Roční hodnocení slouží zároveň jako prostředek k modifikaci studijního plánu.Studenti 
mohou do ISP zařazovat další povinnosti. Postup je v tomto případě stejný jako při 
tvorbě ISP. 
 

 
Obr.10: Přidání předmětu 

 

 
Obr.11: Výběr předmětu 

 
Přidání předmětu z jiných VŠ pomocí povinnosti popis předmětu. 
 

 
Obr.12: Přidání povinnosti   

 
Obr.13: Přidání popisu předmětu 

(f) podání žádosti o vyřazení předmětu z plánu 

 
Studenti mohou požádat v odůvodněných případech o vyjmutí povinnosti z původně 
schváleného individuálního studijního plánu.  
 
Na obr. 14 jsou označné nesplněné studijní povinnosti. Pomocí ikony ve třetím 
sloupečku zleva, lze podat žádost o odebrání povinnosti z ISP.  
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Obr.14: Nesplněné studijní povinnosti 

 
Při žádosti o odebrání povinnosti student okomentuje, z jakého důvodu žádá o odebrání 
povinnosti z ISP. 
 

 
Obr. 15: Žádost o odebrání studijní povinnosti 

 
Na obr. 16 je zobrazena podaná žádost u předmětu JSD006. Na Obr. 17 je stav po 
odebrání předmětu. Školitel může odebrání předmětu zamítnout a vrátit roční 
hodnocení studentovi. 
 

 
Obr.16: Podaná žádost o odebrání povinnosti 

 

 
Obr.17: Schválené odebrání předmětu z plánu 
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Nakonec je třeba vložit souhrnný komentář k ročnímu hodnocení, který se objeví v dolní 
části Závěrečné roční hodnocení. 
 
Předání hodnocení školiteli k dalšímu posouzení  a následnému schválení oborovou 
radou provedeme potvrzením první možnosti  v nabídce na Obr. 18. 

 
Obr.18:Odeslání ročního zhodnoceníke schválení 

 
Školitel je o předání odpovědnosti informován emailem. Pokud bude ze strany studenta 
nutné doplnit nějakou informaci , bude odpovědnost opět přenesena na studenta, který 
o tom bude informován emailem. Informace o tom, co je třeba doplnit, se zobrazí v části 
Historie důvodů vrácení ročního hodnocení ISP. Stejným způsobem může vrátit roční 
hodnocení studentovi oborová rada. 

 
Obr. 19: Historie důvodů vrácení ročního hodnocení ISP 

 
Párování povinností 

Povinnost typu předmět lze párovat pouze s předměty zapsanými ve zkouškách. 
Povinnost typu publikace lze párovat pouze s publikacemi zaevidovanými v OBD a 
staženými do SIS. 
Povinnost typu konference lze párovat pouze s konferencemi zaevidovanými v OBD a 
staženými do SIS. 
Povinnost typu stáž lze párovat pouze se stáží zadanou prostřednictvím modulu 
Evidence stáží v SIS. 
 
Posun nesplněných povinností 

Pokud nesplním nějakou povinnost naplánovanou na akademický rok, ve kterém 
hodnotím, musím kromě přidání komentáře i uvést, ve kterém akademickém roce  
povinnost splním. Bez tohoto posunu plnění nelze roční hodnocení posunout na 
školitele. Tyto změny jsou pak uvedeny na dodatku k ročnímu hodnocení. 
 
 


