Založení individuálního studijního plánu
(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“ .
Do modulu “Individuální studijní plán PhD. studentů” je možné se přihlašovat od 15. října
příslušného akademického roku (poté co studijní oddělení po zápisu do studia založí disertační
práci v modulu “Vypisování témat prací”).

Obr.1: Výb r modulu

Poté mohu nastat dva případy:

Obr.2: Zalo ení studijního plánu:

Pro založení individuálního studijního plánu (dále jen ISP) je nutné mít přiřazeného školitele
a být přihlášen k disertační práci. V případě, kdy se zobrazí červený křížek, není splněna

některá z nutných podmínek pro založení ISP, pak je nutné kontaktovat svoji studijní
referentku.
Pokud se vám zobrazí ikona

je možné plán založit.

Při dalším zvolení ikony ISP má student možnost zobrazit si detail plánu
podívat na náhled sestaveného plánu

nebo se

.

Obr.3:Zalo ený studijní plán

Po kliknutí na detail plánu se v hlavičce zobrazí všechny základní informace o studentovi,
předsedovi oborové rady (dále jen OR), školiteli, konzultantovi, stavu plánu.

Obr.4: Detail studijního plánu:

V ISP student vyplňuje několik informací:
1. v sekci Disertační práce a postup v přípravě disertační práce vyplní student plánovaný
postup v přípravě disertační práce. Jde o textové pole, do kterého se vyplňuje
neformátovaný text, který ve webové verzi není zobrazen s odpovídajícím rozdělením na
řádky, jak lze vidět na obrázcích, které následují, v PDF verzi je rozčlenění dodrženo.

Obr.5:Editace Postupu v diserta ní práci

2. v sekci Průběh studia vyplní student přehled plánovaných aktivit v jednotlivých letech,
případně další text vyžadovaný oborovou radou (například podmínky, které student
musí splnit, než přistoupí ke státní doktorské zkoušce apod.). Opět jde o textové pole s
neformátovaným textem.

Obr.6: Editace Pr b hu studia

3. v sekci Přehled povinností student vybere povinnosti, které bude v průběhu studia plnit.
Jedná se o následující typy povinností:
a) p edm t
Přidávání předmětu do plánu provádíme pomocí tlačítka přidat, poté nám vyskočí
dialogové okno. Předmět můžeme přidat buď přímo zadáním kódu předmětu do
žlutého pole, nebo použijeme tlačítko s lupou a předmět vyhledáme v databázi UK podle
fakult, pracovišť a části názvu a kódu. Je nutné zvolit plánovaný akademický rok a

semestr. Naplánované předměty jsou po schválení IS plánů automaticky vygenerováné
do předběžného zápisu a poté závazně zapsané. Není nutné se účastnit zápisů do
předmětů dle harmonogramu.

Obr.7: P idání povinnosti

Předměty UK uvedené v ISP je třeba zároveň zapsat do SIS v modulu Zápis předmětu a
rozvrhu v příslušném akademickém roce. Po jejich splnění v rámci ročního hodnocení
studenti záznamy ze SIS a modulu ISP spárují.

Obr.8: Výb r p edm tu z databáze UK
V přehledu povinností se objeví přidaný předmět, tento záznam můžete libovolně
upravovat a škrtat, pomocí příslušných ikonek, ale pouze do doby, než ISP předáte
školiteli.

Obr.9: P ehled povinností
b) popis p edm tu
Jde o speciální předmět (například mimořádná přednáška, předmět vyučovaný mimo UK…), který
nenajdeme v nabídce SIS UK. Takový předmět po dodání potvrzení o splnění zanese referentka do SIS a
přidělí mu kód. Pro vznik takového předmětu je nutné do pole Up esn ní povinností (viz obrázek) uvést
přesný název předmětu, název předmětu v angličtině, jazyk výuky, vysoká škola a garantující pracoviště,
zkoušejícího (vyučující) předmětu, semestr, způsob examinace.

Obr.9: Vypln ní povinností typu popis p edm tu

c) ostatní povinnosti
Tyto povinnosti nejsou ukončené kontrolou studijních povinností  nebudou tedy mít svůj
odpovídající záznam v přehledu zapsaných povinností v SIS. Patří sem: Publikace,
Konference, Stá , Kurz, Jiné.
d) skupiny p edm t
Tato volba umožňuje přidat doporučenou skupinu vyučovaných předmětů na fakultě.
Mají ji k dispozici pouze některé obory.

Obr.10: Vyu ití povinnosti typu skupina p edm t
U každé z povinností 13 lze vložit přílohu. Vpravo se zobrazuje ikona

,která umožňuje k povinnosti

přiložit dokument. Při další editace povinnosti pomocí ikony
se nám objeví sekce nahrávaní nové přílohy.
Po kliknutí na lupu(1) můžeme nahrát soubor (2) a poté přílohu uložit (3), před samotným uložení přílohy k
povinnosti je třeba přidat popis přílohy. Po nahrání přílohy se objeví ikona
souborů se objeví ikona

. V případě přiložení více

.

Obr.11: Práce s p ílohami

4. v sekci Povinnosti specifické pro obor, pokud je vyplněno, naleznete popis všech
povinností, které jsou nutné pro úspěšné ukončení studia zvoleného oboru.

Pokud jste si jistí, že máte vše v pořádku vyplněné, předáte plán školiteli.
V rolovacím menu v dolní části obrazovky zvolíte postoupit plán školiteli a stisknete tlačítko
PROVEĎ.

Po p edání plánu koliteli nebude mo né ji plán upravovat!

Obr.12: P edání plánu koliteli

Školitel bude informován emailem, že plán jeho studenta je připraven ke kontrole. Pokud
bude školitel požadovat nějaké změny v plánu, vrátí Vám plán k doplnění. V tomto případě
se Vám plán otevře pro editaci. O vrácení plánu k editaci je student informován emailem.

Obr.13: Vracený plán kolitelem s uvedením d vod

Po schválení plánu školitelem, je plán postoupen oborové radě ke schválení.
Jednotlivé stavy můžete v modulu ISP sledovat:

Obr.14: Sledování stavu studijního plánu.
Mailová notifikace p i p edávaní plánu
Email je odeslán v t chto p ípadech:
Student p edá studijní plán koliteli.
kolitel p edá studijní plán oborové rad .
kolitel vrátí studijní plán studentovi.
Oborová rada vrátí studijní plán studentovi.
Oborová rada vrátí studijní plán koliteli.
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