Elektronický Individuální studijní plán PhD. studentů – roční hodnocení
návod

1. Přihlášení do SIS
Na adrese https://is.cuni.cz/studium se přihlásíte do SIS svým loginem, případně pomocí UKČO (číslo
na průkazce pod fotografií). Podrobné informace pro získání hesla tzv. CAS (Centrální autentizací
služba) hesla pro vstup do SIS jsou uvedeny na webové stránce
http://www.lfp.cuni.cz/Karty/Studkonta/Studkonta.aspx
V případě nutnosti Vám s nastavením poradí referentka Oddělení vědy a výzkumu Daniela Vyzrálová
(tel.: 377 593 466) nebo správce SIS ing.Lenka Křikavová (tel.: 377 593 417, 606 690 313).

2. Založení ročního hodnocení (dále RH)
V SIS zvolíte aplikaci

Individuální studijní plán PhD. studentů a zobrazí se řádek s informacemi

o studiu. Pokud plán již existuje, jsou k dispozici ikony pro prohlížení a editaci

a pro náhled a tisk

ve formátu pdf
. V pravé části budou k dispozici obdobné ikonky vztahující se k ročnímu
hodnocení, které se objeví ve chvíli, kdy hodnocení již bude založené.

Klikněte na ikonu . Zobrazí se Vám studijní plán. V dolní části obrazovky klikněte na „Roční
hodnocení plnění ISP“

Následně vyberte rok hodnocení , tedy aktuální rok (2014/15) a stiskněte „proveď“

3. Editace hodnocení a modifikace studijního plánu

Po založení nového ročního hodnocení můžete zvolit:
 popis postupu v přípravě disertační práce (povinné)
 spárování povinnosti ISP se splněným předmětem v SIS (doporučené – jednoznačně prokazuje
splnění předmětu)
 přidání dalšího předmětu do studijního plánu
 přidání ostatních typů povinností - např. konference, publikace
 doplnění komentářů k jednotlivým typům povinností
 podání žádosti o vyřazení předmětu z plánu
 vyplnění závěrečného souhrnu plnění ISP za akademický rok 2014/2015 (povinné)

Popis postupu v přípravě disertační práce

V dolní části obrazovky v oddílu Akce vyberte možnost „vložit komentář za skupinu povinností typu:
postup v přípravě disertační práce“

Zobrazí se pole pro vložení textu, kam krátce shrňte postup v přípravě disertační práce a pomocí
„Ulož“ vložte do RH.

Spárování povinnosti ISP se splněným předmětem v SIS (doporučené – jednoznačně
prokazuje splnění předmětu)

Klikněte na „+“ u volby Přehled povinností

Zobrazí se výčet Vašich předmětů, publikační činnosti, případně plánovaných konferencí. Pomocí
ikony
u již splněných povinností vyznačíte jejich splnění, u předmětů je nutné spárovat se
zapsaným předmětem, který se Vám automaticky nabízí. Vyberete možnost „splněna“, zkontrolujete
spárování se správným předmětem a stisknete „Ulož“.
. Nezapomeňte dodat své studijní referentce co nejdříve podklady o splnění předmětů, abyste je v
rámci hodnocení mohli spárovat.

Podobně je možné spárovat publikace, ale pouze v případě, že je publikace vykázána v OBD již ve
stavu „přijatý“. Do komentáře vepište název publikace.
U publikace uveďte do komentáře název a druh publikace (článek v odborném periodiku, odborná
kniha, kapitola v odborné knize), u konference (konference domácí, konference mezinárodní) a stáže
(stáž v ČR, stáž v zahraničí). Pro citace použijte například následující formát: Matura M., Ettler V.
Ježek J., Mihaljevič M., Šebek O., Sýkora V. and Klementová M. (2010): Association of trace elements
with colloidal fractions in leachates from closed and active municipal solid waste landfills. Journal of
Hazardous Materials 183, 541-548 (IF = 4.144).
Vyplnění závěrečného souhrnu plnění ISP za akademický rok 2014/2015

Je nutným krokem před předáním plánu školiteli. Vyberete příslušnou volbu dle obrázku a podobně
jako u postupu disertační práce shrnete průběh studia

4. Předání RH školiteli

Před předáním RH plánu školiteli vše ještě jednou zkontrolujte, případně si zobrazte i PDF návrhu RH
označený ikonou

. Předání provedete opět v sekci Akce (viz.obr).

Školitel je o předání odpovědnosti informován emailem. Je možné, že bude požadovat nějaké další
upřesnění či doplnění. V tom případě bude odpovědnost přenesena zpět na studenta, ten bude
informován emailem a informace o dalších požadavcích školitele se přehledně zobrazí v dolní části
hlavičky RH. Podobně může vrátit studentovi k doplnění i předseda OR s požadavky k doplnění či
upřesnění

