
Struč ný  ná vod k webove mu rozhrání  pro 
hodnočení  ákádemičký čh práčovní ku  

Přihlášení 
Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků je dostupný na adrese https://hap.jcu.cz/. Pro první 

přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako pro přihlášení do univerzitního informačního systému 

(STAG, Verso,...). 

 

Seznam úvazků 
Na hlavní stránce, která se zobrazí po přihlášení, je seznam Vašich úvazků. Ten už byl vyplněn předem, proto zde 

nemusíte nic měnit. U každého úvazku se zobrazuje katedra, pracovní pozice (asistent, odborný asistent, atd.) a 

velikost úvazku. Kromě toho jsou zde také odkazy pro vyplnění formuláře k tomuto úvazku a pro zobrazení 

hodnocení. 

Pokračujte kliknutím na odkaz Vyplnit dotazník. 

 

https://hap.jcu.cz/


Vyplňování formuláře 
 Formulář je rozdělen do čtyř listů. Samotné otázky u každé z oblastí jsou pro větší přehlednost ještě rozděleny 

do několika bloků. Mezi listy a bloky se přepínáte kliknutím na jejich název. 

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

nula), klidně přeskočte. 

 Při prvním otevření formuláře se část údajů předvyplní ze STAGu. Otázky, které se takto předvyplňují, jsou 

označeny ikonou s logem JU. Kdykoliv později můžete kliknutím na tuto ikonu načíst znovu aktuální údaje 

k této otázce ze STAGu. Takto načtené údaje vždy překontrolujte a v případě potřeby upravte. 

 Podrobnější nápovědu k jednotlivým otázkám je možné získat kliknutím na ikonku otazníku. 

 Počty zaokrouhlujte na nejbližší celé číslo, pokud je to potřeba. 

 Při zadávání počtu hodin výuky a publikací můžete přidat nový řádek kliknutím na Přidat další. Počet 

předmětů/publikací, které lze takto přidat není omezený. Pokud chcete některé řádky smazat, označte je 

zaškrtnutím políčka vlevo a klikněte na Smazat označené. 

 U publikací se zadává citace a počet autorů. Dále je zde pole pro určení autora, které určuje, zda má publikace 

prvního autora (uvedený jako první v citaci), nebo ne (např. když je řazení autorů v citaci abecední). Pokud 

jste navíc prvním autorem, vyberte volbu "Jsem první autor". 

 Obdobně se u některých publikací zadává, jestli je určen editor či garant. 

 Formulář je možné kdykoliv uložit a vrátit se k němu později. 

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

Exportovat 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. Odesláním formuláře zároveň stvrzujete správnost zadaných údajů. 

 Před uložením formuláře, se 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 nedovolí odeslat 

takovýto formulář ke zpracování, dokud chyby nebudou opraveny. 

Stisknutím tlačítka Zpět se můžete vrátit na seznam úvazků. Zde je vidět i stav formuláře, jestli je rozpracovaný, 

nebo jestli byl už úspěšně odeslán. 

 



Zobrazení hodnocení 
Vaše hodnocení si můžete zobrazit kliknutím na odkaz Zobrazit hodnocení na hlavní stránce se seznamem úvazků. 

Hodnocení je vyjádřeno slovně a také barevně (škály s významem barev najdete ve spodní části stránky). Význam 

jednotlivých oblastí hodnocení je popsán v nápovědě. Tu zobrazíte kliknutím na ikonu otazníku. 

Vedle záložky Hodnocení, je na stránce také záložka Aktivity, kde najdete stručný přehled všech aktivit a výsledků, 

které jste uvedli ve formuláři, a dále záložka Historie formuláře, kde najdete chronologický přehled úprav formuláře. 

 

Kontakt 
V případě potíží, nebo dotazů k systému hodnocení akademických pracovníků napište na následující  e-mail: 

hap@rt.jcu.cz. 

mailto:hap@rt.jcu.cz

