
Roční hodnocení/mimořádné hodnocení ISP doktorského studia – školitel     
Způsob hodnocení mimořádného hodnocení ISP je totožný se způsobem hodnocení ročního hodnocení 

doktoranda školitelem.     

1. Pro přihlášení do Studijního informačního systému (SIS) je nutné mít přihlašovací jméno a heslo. Je možné 

použít přihlašovací údaje z Centrální autentizační služby (CAS), které získáte ve výdejních centrech průkazů 

po předložení občanského průkazu. Externí školitelé mohou požádat na adrese sklenarv@prf.cuni.cz o 

přístupové údaje a o přidělení role „učitel“, potřebné pro schválení plánu.   

2. Přihlaste se do Studijního informačního systému na adrese: https://is.cuni.cz/studium Po přihlášení do 

informačního systému zvolte modul Individuální studijní plán Ph.D. studentů. Obr. 1     

         

Pomocí filtru, zadáním oboru studia, typu osoby (student) a zaškrtnutím možnosti „student, kterým jsem školitelem 

nebo konzultantem“ se Vám zobrazí  ISP studentů, u nichž  jste školitelem.     

Pomocí ikony  máte možnost vstoupit do jednotlivých plánů studentů (viz šipka na obr. č. 2).  

Obr. 2     
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V části „přehled povinností“ ISP studenta uvidíte povinnosti studenta pro daný ak. rok, a zda došlo ke splnění/nesplnění 

povinnosti daného ak. roku (plnění dle studenta/plnění dle SIS). Je zde také možné provést kontrolu studijních 

povinností typu publikace, stáže a konference. obr.3     

 

     
     

Pokud Vám připadá splnění některé povinnosti, která není předmět, nedostatečné, tak můžete vrátit hodnocení ISP 

studentovi, aby doplnil další povinnost do ISP, a nebo ho požádat zrušení plnění povinností, aby ji splnil lépe 

v následujícím akademickém roce. Přidáním další povinnosti v hodnocení ISP si student upraví samotné ISP. ISP vrátíte 

k úpravě přes „školitel akce“, zvolíte akci „vrátit hodnocení plnění ISP studentovi k opravě či doplnění“ a zmáčknete 

tlačítko „proveď“. obr.4 

Obr. 4 

 

 

 

 



V části „školitel“ akce máte možnost vložit závěr hodnocení a ohodnotit studenta za plnění/neplnění studijních 

povinností daného ak. roku (obr. 5 a 6).  

obr. 5    

     
obr. 6    

     
              

Po vložení hodnocení je nutné v častí „školitel akce“ postoupit návrh hodnocení OR.  

obr.   7     

     
V případě, že budete potřebovat technickou podporu, obracejte se na pana Vojtěcha Sklenáře (sklenarv@prf.cuni.cz, 

tel. Linka 550).     

 

Následuje návod na „Převzetí a založení hodnocení ISP Ph.D. studia školitelem“, pokud student 

nezaložení hodnocení ISP. ↓ 
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