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1. Charakteristika systému a použitého
matematického modelu hodnocení
Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP) je nástrojem s uživatelsky
komfortním rozhraním pro zadávání, vyhodnocení a prezentování dat spojených s pracovní činností
zaměstnance. Umožňuje nejen samotné zadávání dat, výpočet hodnocení a zobrazení výstupů, ale
i správu celého systému jako celku. Pro uživatele je naprosto multiplatformní – lze jej používat
na libovolném systému obsahujícím prohlížeč webových stránek.
IS HAP poskytuje vedoucím pracovníkům přehled o činnostech a vytížení jejich podřízených;
každoroční hodnocení jsou k dispozici na různých úrovních agregace. Pro samotné akademické
pracovníky může IS HAP sloužit také k sebereflexi a jako databáze výsledků (využitelná např. pro
účely zpracovávání grantových přihlášek).
IS HAP byl vytvořen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vývoji tohoto
systému předcházelo studium modelů hodnocení akademických pracovníků používaných na
českých vysokých školách a v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie, Finsko atd.). Při přípravě modelu
hodnocení akademických pracovníků na PřF UP byly rovněž studovány dokumenty Evropské
asociace pro zajišťování kvality ve vysokém školství (ENQA), zejména Standardy a postupy pro
zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství, konkrétně Standard zajištění kvality
vyučujících. Všechny tyto analýzy vyústily postupně do několika variant modelu hodnocení
akademických pracovníků, které se lišily ve způsobu hodnocení pracovníka v jednotlivých
oblastech jeho činnosti i ve způsobu agregace těchto dílčích hodnocení.
Obecné požadavky kladené na model hodnocení byly následující: model by měl (1) zahrnovat
pokud možno všechny stránky činnosti akademického pracovníka, (2) využívat jen snadno
doložitelná a objektivní data a (3) práce s ním by měla být co nejjednodušší. Dalšími požadavky
bylo, aby výsledné hodnocení (4) maximálně vystihovalo přínos pracovníka pro fakultu a nebylo
jen pouhým součtem bodových hodnocení vztažených k jednotlivým aktivitám a aby (5)
poskytovalo v dobře čitelné podobě základní informaci o pracovním zaměření a výkonu pracovníka.
Ze stanoveného zadání nakonec vyplynulo použití moderních matematických nástrojů, fuzzy
expertních systémů, k tvorbě modelu hodnocení.
V rámci IS HAP je akademický pracovník hodnocen v oblasti pedagogické činnosti a
vědeckovýzkumné činnosti. Vychází se přitom z dotazníku vyplněného tímto pracovníkem
prostřednictvím webového rozhraní systému. Jednotlivé činnosti jsou bodově ohodnoceny podle
jejich důležitosti a časové náročnosti. Pokud jde o hodnocení pedagogické činnosti, zohledňuje se
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přímá výuka, vedení studentů a práce spojená s rozvojem studijních oborů. Při hodnocení
vědeckovýzkumné činnosti je základem metodika hodnocení VaVaI a do hodnocení jsou zahrnuty
také některé další důležité činnosti (např. vedení grantových projektů, členství v redakčních radách
apod). Pro každou z obou oblastí jsou stanoveny standardy bodových hodnocení - zvlášť pro
každou z pracovních pozic (např. odborného asistenta, docenta, profesora). Číselné dílčí hodnocení
pracovníka v dané oblasti je pak stanoveno jako násobek příslušného standardu. Pro zpřehlednění
výsledků a jejich snazší interpretaci jsou tato číselná hodnocení transformována na verbální
hodnocení pomocí hodnot jazykových fuzzy škál.
Pro agregaci hodnocení za obě uvedené oblasti je použito jazykově orientovaného fuzzy expertního
systému. Výhodou aplikace tohoto typu agregace je skutečnost, že umožňuje nastavit tvar agregační
funkce zcela podle požadavků hodnotitele. Způsob agregace je přitom průhledný a snadno
srozumitelný i pro laika, neboť je popsán verbálně bází pravidel. Agregovaná hodnocení jsou k
dispozici rovněž ve slovním vyjádření.
Model zohledňuje také zatížení pracovníka akademickými funkcemi a manažerskou činností
(vystupují zde jako aktivity, které mu odčerpávají časovou kapacitu k dosažení maximálního
výkonu v pedagogické a výzkumné činnosti). Celkové hodnocení za pedagogickou a
vědeckovýzkumnou činnost je agregováno s mírou naplnění tohoto kritéria pomocí dalšího fuzzy
expertního systému a výsledkem je jazykový popis celkového vytížení pracovníka.
Matematický model hodnocení byl opakovaně intenzivně testován (od roku 2011 již včetně IS
HAP) na ročních datech zadávaných akademickými pracovníky PřF UP
V následujícím textu budou detailně popsány všechny funkce systému IS HAP z pohledu jeho
uživatelů: (1) akademických pracovníků, kteří každoročně zadávají do systému údaje o své činnosti,
(2) vedoucích pracovníků, kteří mají možnost prohlížet si tyto údaje a hodnocení pracovníků
působících na daném pracovišti, a (3) administrátorů, kteří se starají o správu systému.
Závěr tohoto dokumentu tvoří programátorská dokumentace. Ta popisuje některé postupy použité
při tvorbě aplikace a zabývá se mimo jiné i možnostmi konfigurace IS HAP a jeho napojení na další
informační systémy (například STAG, ale obecně i libovolné jiné).
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2. Softwarové a hardwarové nároky
Protože IS HAP je webová aplikace, v následujícím textu jsou popsány softwarové a hardwarové
nároky jednak na server, na kterém aplikace běží, a dále na počítače uživatelů, kteří k aplikaci
přistupují přes internet.

2.1. Nároky pro provoz serverové části
Aplikace je naprogramována v prostředí .NET verze 4. To ji předurčuje pro provoz na serverech
s nainstalovaným operačním systémem Microsoft Windows. Celá aplikace byla vyvinuta
ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010.
Minimální softwarové požadavky na server pro provoz aplikace IS HAP jsou následující:
•

operační systém Microsoft Windows Web Server 2008 R2

•

webový server Microsoft IIS verze 7

•

nainstalovaný .NET Framework verze 4 nebo novější

•

databáze Microsoft SQL verze 2008 nebo novější

Hardwarové nároky pro provoz serverové aplikace se liší podle velikosti nasazení systému. Lze také
předpokládat, že zatížení nebude po celý rok stejné. Větší zátěž lze očekávat zejména v období
vyplňování formulářů.
Doporučené hardwarové požadavky pro 1000 uživatelů:
•

4GB operační paměti

•

1 dvoujádrový procesor s taktem minimálně 2GHz

•

dostatečná disková kapacita pro uložení dat všech uživatelů. Přesná hodnota je závislá na
mnoha faktorech. Orientačně lze doporučit 100 MB prostoru pro webovou aplikaci a dalších
zhruba 200 MB volného místa v databázi pro každý ročník hodnocení.

2.2. Nároky klientské části systému
Uživatelé přistupují k aplikaci přes webový prohlížeč. Je možné použít i zabezpečený protokol
https. Data jsou v takovém případě mezi klientskou a serverovou částí šifrována a je znemožněno
odposlechu nechráněných dat.
K používání aplikace uživatelem postačuje běžné kancelářské PC s připojením do sítě Internet a
funkčním webovým prohlížečem s povolenou podporou JavaScriptu. Systém byl otestován a
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odladěn na těchto webových prohlížečích:
•

Internet Explorer 8 a novější

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

-7-

3. Přihlášení do systému
Po zadání adresy IS HAPu do webového prohlížeče se načte úvodní stránka. V horní polovině
stránky se nachází přihlašovací formulář a pod ním informace k přihlášení.
Pro ověřování uživatelů umožňuje IS HAP využívat přihlašovací údaje ze systémů jako jsou LDAP
a IMAP. Proto v závislosti na konfiguraci IS HAPu mohou akademičtí pracovníci používat pro
přihlášení do něj stejné uživatelské jméno a heslo jako do jiných informačních systémů na jejich
univerzitě. Případně mohou po dohodě být vygenerována všem akademickým pracovníkům hesla
jen pro IS HAP.
Na stránce najdete také bližší informace k přihlašování, které mohou být pro každou univerzitu
různé, a kontakt na administrátora. Po vyplnění přihlašovacího formuláře stiskněte tlačítko Přihlásit.

Obrázek 1. Úvodní stránka s přihlašovacím dialogem (zde pro PřF UP).
Obrázek 1 zachycuje úvodní stránku IS HAPu. V případě zadání špatného jména nebo hesla Vás
systém informuje chybovou hláškou pod přihlašovacím formulářem: „Špatně zadané uživatelské
jméno nebo heslo. Zkuste to prosím znovu.“ Ještě jednou tedy zadejte správné přihlašovací údaje a
potvrďte stisknutím tlačítka Přihlásit.
V závislosti na nastavení systému se může stát, že se Vám zobrazí hláška o překročení limitu počtu
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pokusů pro přihlášení. V takovém případě počkejte uvedenou dobu a zkuste se přihlásit později,
nebo kontaktujte administrátora.
Pokud by došlo k zapomenutí nastaveného hesla, je možné kontaktovat administrátory systému pro
jeho vymazání. Kontakty na správce systému jsou uvedeny na titulní straně systému hodnocení
akademických pracovníků.
Po úspěšném přihlášení Vás systém přesměruje na osobní stránku uživatele (Obrázek 2). Ta
obsahuje informace o přihlášeném uživateli a blok pro správu úvazků. Vedoucím pracovníkům se
zobrazí blok „Výsledky hodnocení“ a administrátor má k dispozici navíc blok „Administrace“ s
odkazy pro správu systému.

Obrázek 2. Osobní stránka uživatele z pohledu administrátora.
Po skončení práce se odhlásíte z IS HAPu kliknutím na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází v
pravém horním rohu stránky.

3.1. Změna hesla
Na hlavní stránce se v bloku „Informace o přihlášeném uživateli“ se nachází odkaz pro změnu
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hesla. Standardně se pro ověřování uživatelů využívá protokol LDAP, nebo IMAP. Heslo do IS
HAPu je tím pádem stejné, jako hesla do jiných informačních systémů na univerzitě. Pokud si však
akademický pracovník v IS HAPu nastaví vlastní heslo, bude autorizován pomocí tohoto hesla. V
případě, že nastaví prázdné heslo, bude opět ověřováno heslo pomocí LDAPu (resp. IMAPu).

-10-

4. Správa úvazků
Na osobní stránce uživatele se nachází blok s úvazky přihlášeného uživatele (Obrázek 3). Zde
nalezneme přehled úvazků přihlášeného uživatele a možnosti jejich editace.

Obrázek 3. Úvazky přihlášeného uživatele.
Přehled úvazků zobrazuje jednak informace o úvazku samotném, ale i informace o formuláři, který
je spojen s daným úvazkem. Úvazky jsou vázány ke kalendářnímu roku. Je možné procházet historii
úvazků pomocí výběru roku v rozbalovacím poli „Rok“.
Pokud byl stanoven termín, do kdy je nutné vyplnit hodnotící formuláře pro tento rok, zobrazuje se
pod seznamem úvazků. Po tomto termínu nemá akademický pracovník možnost přidávat úvazky,
měnit je, nebo měnit obsah hodnotícího formuláře. Může ale stále upravovat ty formuláře, které mu
byly vedoucím vráceny k opravě, nebo doplnění.

4.1. Vytvoření úvazku
Vytvoření nového úvazku je možné po kliknutí na odkaz „Přidat další úvazek“, který se nalézá pod
seznamem úvazků (viz Obrázek 4).
Pro vložení nového úvazku nejprve vybereme fakultu, pod kterou je evidováno pracoviště
vkládaného úvazku. Poté vybereme ze seznamu odpovídající katedru. Z nabídky dále zvolíme
pracovní pozici a zadáme velikost úvazku. Velikost úvazku je desetinné číslo s přesností na setiny v
intervalu od 0,00 do 1,00.

Obrázek 4. Dialog pro vytvoření nového úvazku.
Změnu potvrdíme klepnutím na odkaz „Uložit“ (viz Obrázek 4). Pokud nechceme změny uložit,
zvolíme odkaz „Zrušit“.
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4.2. Úprava úvazku
Nabídku úpravy úvazku vyvoláme kliknutím na odkaz „Upravit“ na řádce zvoleného úvazku.
Úvazky, pro které byl formulář již odeslán, nemohou akademičtí pracovníci sami již dále upravovat.
V případě potřeby ale může změnu i po odeslání formuláře provést administrátor.
Dialog pro úpravu úvazku vypadá obdobně jako dialog přidání nového úvazku (viz Obrázek 4).
Změny potvrdíme klepnutím na odkaz „Uložit“. Pokud nechceme změny uložit, zvolíme odkaz
„Zrušit“.

4.3. Mazání úvazku
Úvazky je možné také odebírat. Doporučujeme však s touto funkcí zacházet velmi opatrně. Při
odebrání úvazku jsou smazány také veškeré údaje vyplněné do formuláře k danému úvazku.
Neopatrným jednáním je tak možné přijít o Vámi vyplněné údaje v rozpracovaném formuláři.
Úvazek odebereme pomocí odkazu „Smazat“ nacházejícího se v odpovídajícím řádku v seznamu
úvazků. Po klepnutí na tento odkaz systém zobrazí upozornění, že se chystáte odebrat úvazek a
vyžaduje ještě jedno potvrzení. Po kliknutí na OK je úvazek kompletně odebrán z databáze
systému.
Pokud byl formulář k tomuto úvazku již odeslán ke zpracování, nemůže akademický pracovník
tento úvazek upravovat, ani smazat. V takovém případě je možné kontaktovat administrátora, který
úvazek smaže.
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5. Vyplňování formuláře
Zahájit vyplňování formuláře je možné po kliknutí na odkaz „Vyplnit formulář“ na řádku
příslušejícím úvazku, ke kterému chceme formulář vyplňovat. Formulář můžeme měnit, dokud ještě
nebyl odeslán ke zpracování.
Formulář se skládá z několika listů (Obrázek 5). V současné verzi IS HAPu, formulář je dělen do
následujících čtyř listů:
•

Pedagogická činnost

•

Věda a výzkum

•

Organizační činnost

•

Ostatní

Obrázek 5. Hodnotící formulář (konkrétní položky ve formuláři se mohou lišit podle univerzity)
Každý list formuláře se dělí na bloky, které obsahují jednotlivé činnosti. Při práci s formulářem je
aktivní pouze jeden blok. Ostatní jsou zabalené. Kliknutím na hlavičku jiného bloku daný blok
rozbalíme a původní se zabalí. Tak je celý formulář při práci přehledný a relativně krátký.
Formulář může obsahovat různé typy položek, vyžadujících různé typy odpovědí:
•

počet jednotek (například počet udělených zápočtů),

•

počet jednotek s jejich bližším popisem (např. počet hodin přednášek s vypsáním zkratek
předmětů),
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•

seznam publikací,

•

odpověď typu ano/ne (například, zda je daný akademický pracovník členem akademického
senátu),

•

komentář (například plány do budoucna)

Obrázek 6. Vyplňování formuláře – ovládací prvky.
Aplikace nevyžaduje vyplňování všech odpovědí. Položky formuláře, které se Vás netýkají (kde
byste jako počet jinak vyplňovali nulu) není potřeba nijak upravovat a můžete je přeskočit. U otázek
můžete také využít nápovědu, která se zobrazí po kliknutí na ikonu otazníku.
Při zadávání publikací zadejte počet autorů a plnou citaci. Dále je třeba určit, jestli je znám hlavní
autor a v takovém případě také, jestli jste hlavním autorem. Tyto údaje ovlivňují hodnocení.
Aplikace hlídá konzistenci zadaných dat, například nelze zadat, že jste hlavním autorem, pokud
není zaškrtnuté, že je hlavní autor znám. V závislosti na typu publikace je třeba stejným způsobem
uvést informace o garantovi, editorovi, nebo hlavním řešiteli. Počet publikací, které můžete zadat,
není pevně omezen. Další přidáte jednoduše kliknutím na textový odkaz Přidat další. Publikace
můžete také mazat a to tak, že je označíte (kliknutím na zaškrtávací pole úplně vlevo) a kliknete na
odkaz Smazat označené.
Stránka s formulářem obsahuje ve spodní části několik tlačítek (viz Obrázek 6). Jedná se o tlačítka:
•

Uložit

•

Uložit a odeslat
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•

Exportovat do PDF

•

Zpět.

Pomocí tlačítka „Uložit“ uložíme zadané údaje do databáze. Doporučujeme formulář průběžně
ukládat. Po uložení formuláře je možné dále pokračovat v jeho úpravách.
Tlačítko „Uložit a odeslat“ uloží změny ve formuláři a odešle jej jako hotový ke zpracování.
Odesláním akademický pracovník zároveň stvrzuje správnost zadaných údajů. Odeslaný formulář
již pak dále není možné upravovat a není možné upravovat ani úvazek, se kterým je formulář spjat.
Akademický pracovník tedy nemůže provádět žádné změny, formulář je ale i v tomto případě stále
možné prohlížet. Odesláním formuláře také dojde k jeho zpřístupnění pro vedoucí pracovníky.
Formulář s odpověďmi je možné převést do formátu PDF a následně si jej uložit. Lze k tomu využít
tlačítko „Exportovat do PDF“.
Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme zpět na osobní stránku uživatele obsahující seznam úvazků. Po
zmáčknutí tlačítka budete ještě dotázáni, zda chcete formulář opravdu uzavřít, aby se předešlo
případné ztrátě neuložených změn. Podobné varování se také zobrazí, pokud se například omylem
pokusíte zavřít stránku v prohlížeči.
Tip: Během vyplňování formuláře se k tlačítkům můžete dostat rychle stisknutím klávesy End na
klávesnici. Ta Vás přenese rovnou na konec stránky.
Při vyplňování formuláře je uživatel pomocí AJAXu udržován stále přihlášený. Díky tomu nepřijde
o neuložená rozpracovaná data z důvodu delší nečinnosti a následného automatického odhlášení. To
spolu s již zmíněným varováním před nechtěným zavřením stránky minimalizuje možnost, že by
uživatel omylem přišel o zadávaná data.
Aplikace provádí základní kontrolu dat po uložení formuláře. Například kontroluje, zda je vyplněný
počet autorů celé číslo větší než nula. Po každém uložení formuláře se provede kontrola dat a u
jednotlivých položek formuláře jsou červeně vypsány nalezené chyby. Bloky, které obsahují
položky, které je třeba opravit, se pro rychlejší orientaci také zvýrazní červeně. Takovýto formulář
je možné uložit, nelze jej však odeslat ke zpracování, dokud nejsou všechny problémy odstraněny.

5.1. Předvyplnění dat z externích zdrojů
Software je navržen tak, aby uživateli co možná nejvíce usnadnil práci při vyplňování formuláře.
Proto je v něm připravena podpora pro předvyplnění některých položek formuláře z externích
zdrojů. Mezi takové zdroje patří například STAG. Je tedy možné načítat některé odpovědi
automaticky do formuláře a uživatel pouze validuje jejich obsah.
-15-

Systém umí v současné době předvyplnit ze STAGu údaje k těmto položkám formuláře:
•

Hodiny přednášek Vámi již dříve vyučovaných předmětů

•

Hodiny přednášek u odborných předmětů vyučovaných v angličtině

•

Hodiny cvičení nebo seminářů Vámi již dříve vedených

•

Hodiny cvičení nebo seminářů k odborným předmětům vedených v angličtině

•

Vedené bakalářské práce obhájené v posledním ukončeném akademickém roce

•

Oponentní posudky na bakalářské práce

•

Vedené magisterské diplomové práce obhájené v posledním ukončeném akademickém roce

•

Oponentní posudky na magisterské diplomové práce

•

Vedení doktorandi, kteří obhájili disertační práci v posledním ukončeném akademickém
roce

•

Oponentní posudky na disertační práce

Položky, kde bylo realizováno napojení na STAG, jsou viditelně označeny ikonou. Kliknutím na
tuto ikonu si akademický pracovník může nechat znovu načíst aktuální údaje k této položce z
externího informačního systému (v tomto případě ze STAGu).
Při prvním otevření formuláře systém načte údaje z externích zdrojů a informuje o tom uživatele
(obrázek 7). Takto načtené údaje vždy překontrolujte a v případě potřeby upravte.

Obrázek 7. Informace o předvyplnění odpovědí z externího zdroje.
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U položek týkajících se počtu odučených hodin se analyzuje rozvrh vyučujícího ze STAGu. IS HAP
přepočítá hodinovou dotaci předmětu na týdenní hodiny. Rozlišuje se i situace, kdy se předmět
vyučuje pouze v liché nebo sudé týdny. V takovém případě je počet týdenních hodin poloviční. U
rozvrhových akcí, kdy vyučující podle STAGu ve stejnou dobu vyučuje více předmětů, se
započítává jen první z nich (typicky jde o jeden předmět vedený ve STAGu pod více zkratkami).
Ostatní předměty se vypíší s poznámkou, že se kryjí s uvedeným předmětem.
U položek týkajících se vedení nebo oponentur závěrečných prací se kromě počtů automaticky
vyplňují také popisy s názvy témat a jmény studentů.
S ohledem na vývoj aplikace by v budoucnu mělo předvyplňovaných otázek přibývat a tak by mělo
být uživateli ještě více usnadněno vlastní vyplňování formuláře. Systém IS HAP byl vytvořen tak,
aby takovéto napojení na externí informační systémy bylo co nejuniverzálnější (viz Programátorská
dokumentace). Teoreticky je tedy možné i propojení s jinými systémy.
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6. Zobrazení výstupu hodnocení pro
akademického pracovníka
Zobrazení výstupu hodnocení vyvoláme kliknutím na odkaz Zobrazit hodnocení u příslušného
úvazku uvedeného na osobní stránce uživatele nacházejícího se v bloku úvazky přihlášeného
uživatele (viz Obrázek 2).

Obrázek 8. Výstup hodnocení akademického pracovníka.
Hodnocení je možné zobrazit si, i pokud je formulář teprve rozpracovaný a nebyl ještě odeslán ke
zpracování. Akademičtí pracovníci tak mají možnost zkontrolovat si své hodnocení ještě před tím,
než je formulář odeslán a tím zpřístupněn jejich vedoucím pracovníkům.
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Stránka obsahuje základní informace o akademickém pracovníkovi a jeho úvazku. Další obsah je
rozdělen do tří záložek – Hodnocení, Aktivity a Historie formuláře.

6.1. List Hodnocení
Na listu Hodnocení (viz Obrázek 8) jsou uvedeny hodnocení akademického pracovníka v
pedagogice, vědě a výzkumu, celkové hodnocení, akademické funkce a celkové vytížení. Celkové
hodnocení se počítá na základě výsledků v pedagogice a vědě a výzkumu. Celkového vytížení
vychází z celkového hodnocení, kde jsou ale navíc zohledněny i funkce akademického pracovníka
(tj. aktivity, uvedené ve formuláři na stránce Organizační činnosti). Bližší informace můžete získat
kliknutím na ikonu otazníku u kteréhokoliv z hodnocení. Ve spodní části stránky s podrobným
hodnocením se nacházejí barevné škály opatřené slovním popisem vztahující se k hodnocení v
jednotlivých kategoriích.
Poznámka: Výzkumní pracovníci jsou hodnoceni jen na základě vědy. To znamená, že u
pedagogiky se místo barevného hodnocení zobrazí šedé pole a nápis „nehodnoceno“. Body získané
za pedagogiku se v takovém případě nezapočítávají do celkového hodnocení. Přesto pokud takovýto
pracovník vykáže i nějaké aktivity v pedagogice, vedoucí pracovník je vidí. Obdobná situace je u
lektorů, kde se do celkového hodnocení započítává naopak pouze pedagogika a věda se nehodnotí.
Poznámka: Někdy může být u všech polí nápis „nehodnoceno“. Tato situace může nastat zejména
první rok hodnocení, kdy ještě nejsou nastaveny standardy. Systém IS HAP má také nastavení,
pomocí kterého lze v období ladění standardů zobrazovat hodnocení jen vedoucím pracovníkům a
dočasně je skrýt řadovým akademickým pracovníků. Během dalšího rutinního provozu se ale
předpokládá, že standardy jsou už nastavené a že akademický pracovník tak vidí své hodnocení
okamžitě.

6.2. List Aktivity
Na listu Aktivity se nachází stručný seznam aktivit a výsledků, které akademický pracovník uvedl
ve svém formuláři (viz Obrázek 9). Ve spodní části stránky se nachází odkazy pro export údajů do
různých formátů. Konkrétně lze:
•

uložit formulář jako PDF,

•

vyexportovat vyplněný formulář do Excelu,
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•

exportovat informace o hodnocení do Excelu.

Obrázek 9. Stručný přehled vykazovaných aktivit

6.3. List historie formuláře
Poslední list Historie formuláře obsahuje chronologický přehled změn, které byly provedeny ve
formuláři (viz Obrázek 10). U každé změny je uvedeno datum a čas, kdo tuto změnu provedl a
bližší popis. V tomto seznamu je například vidět, jestli byl formulář vrácen k opravě vedoucím, z
jakého důvodu, jaké položky formuláře byly upravovány, atd.
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Obrázek 10. Historie úprav formuláře
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7. Zobrazení výstupu pro vedoucí
pracovníky
Vedoucí pracovníci mohou nahlížet do hodnocení svých podřízených. Děkan může prohlížet
hodnocení všech akademických pracovníků fakulty. Vedoucí katedry může prohlížet hodnocení
pracovníků s úvazkem na své katedře.
K prohlížení výsledků podřízených pracovníků slouží odkaz „Zobrazit hodnocení jednotlivých
akademických pracovníků“ v bloku „Výsledky hodnocení“ na hlavní stránce (viz Obrázek 2). Tento
odkaz se zobrazuje pouze vedoucím pracovníkům.

7.1. Výběr katedry
Po otevření zmíněného odkazu se zobrazí přehled fakult a kateder, jak vidíme na následujícím
obrázku (Obrázek 11). V horní části stránky je možné zvolit rok.

Obrázek 11. Nabídka kateder pro prohlížení hodnocení děkanem.
U každé katedry se zobrazuje graficky i číselně průběh vyplňování formulářů. Vyplněné formuláře
jsou v grafu zakresleny tmavě modrou barvou, rozpracované formuláře světle modrou barvou. Šedá
značí prázdné formuláře a oranžová formuláře, které byly vráceny akademickému pracovníkovi k
přepracování. Vedoucí katedry tak vidí, kolik z jeho pracovníků už vyplnilo formulář v IS HAPu.
Děkan, který má přístup k hodnocení na všech katedrách, vidí celý průběh vyplňování na své
fakultě.
Hodnocení jednotlivých akademických pracovníků se zobrazí po kliknutí na jméno katedry.
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Případně lze také kliknout přímo na číslice s počtem formulářů podle stavu. Tím se zobrazí seznam
jen těch pracovníků, jejichž formulář má zvolený stav. Pokud tedy vedoucí v přehledu vidí, že
například tři lidé ještě nezačali s vyplňováním, může si kliknutím na tuto číslovku zobrazit jejich
seznam.
Poznámka: Systém práv v IS HAPu umožňuje po dohodě s administrátorem přidělit práva pro
prohlížení některých kateder i jiné k tomu zplnomocněné osobě. Vedoucí katedry tak mohou
například určit osobu, pověřenou kontrolou vyplněných formulářů na jejich katedře. Nastavení práv
provádí administrátor ve správě uživatelů (viz kapitola Správa seznamu uživatelů).

7.2. Prohlížení hodnocení akademických pracovníků na katedře
Po výběru katedry je k dispozici souhrnné hodnocení pracovníků dané katedry zobrazené přehledně
v tabulce (viz Obrázek 12).

Obrázek 12. Hodnocení akademických pracovníků na katedře.
V horní části stránky lze volit rok. Vedoucí pracovník se tak může podívat i zpětně na hodnocení
pracovníků na své katedře v minulých letech. Dále je možné filtrovat záznamy podle stavu
formuláře a nechat si tak zobrazit například jen akademické pracovníky, kteří už svůj formulář
odeslali.
Hlavní část stránky zabírá seznam akademických pracovníků a jejich hodnocení. Každý řádek
reprezentuje jednoho akademického pracovníka. V prvním sloupci se nachází jeho jméno a
příjmení, pracovní pozice a velikost úvazku. V dalších sloupcích následují hodnocení v jednotlivých
-23-

kategoriích, celkové hodnocení, přehled funkcí a celkové vytížení pracovníka. Přesný význam
těchto hodnocení je vysvětlen v nápovědě, kterou otevřete kliknutím na název sloupce, nebo zde v
kapitole Zobrazení výstupu hodnocení pro akademického pracovníka. V posledním sloupci přehledu
se nacházejí tlačítka umožňující vedoucím pracovníkům:
•

zobrazit si vyplněný formulář daného akademického pracovníka,

•

zobrazit si podrobné hodnocení akademického pracovníka (zde najdeme hodnocení v
jednotlivých kategoriích, přehled vykazovaných aktivit a historii úprav formuláře),

•

exportovat formulář do PDF,

•

vrátit formulář akademickému pracovníkovi zpět k doplnění nebo přepracování.

Hodnocení se v jednotlivých sloupcích zobrazuje slovně a graficky. Hodnocení může být slovně
popsáno například výrazem "Standardní (55 %), Vysoké (45 %)". To je možné interpretovat tak, že
hodnocení daného akademického pracovníka je mezi standardním a vysokým, ale je o něco blíže
standardnímu. Kromě toho je k dispozici i grafický popis pomocí barev. Tmavě modrá barva značí
nejlepší hodnocení, ta přechází přes žlutou (standardní hodnocení) až do tmavě červené pro nejnižší
hodnocení. Barevné škály pro jednotlivé kategorie hodnocení se nachází na konci stránky.
Hodnocení se v přehledu zobrazuje pouze u odeslaných formulářů. U formulářů, které akademický
pracovník ještě neodeslal, je oblast hodnocení zašedlá a obsahuje informaci: „Formulář nebyl
vyplněn“, nebo „Formulář je částečně vyplněný, ale ještě nebyl odeslán.“ Rovněž v případě
formulářů vrácených k opravě vedoucí dočasně nevidí hodnocení, dokud akademický pracovník
nedokončí úpravu formuláře a znovu jej neodešle.
Kromě těchto přehledových informací si může vedoucí zobrazit podrobnější informace o
libovolném pracovníkovi kliknutím na Zobrazit podrobné hodnocení. Na této stránce je jednak
hodnocení podle všech kategorií, ale také stručný přehled položek, které pracovník vyplnil ve
formuláři (na záložce Aktivity) a historie úprav formuláře. Vedoucí pracovník také může kliknout
na libovolný z počtů bodů uvedených v tabulce pracovníků. Tím se dostane na stránku s podrobným
hodnocením pracovníka, kde jsou přímo zobrazeny aktivity, za které tyto body získal.
Na konci stránky se nachází odkazy pro export výsledku hodnocení, nebo vyplněných formulářů.
Výsledek hodnocení lze exportovat do Excelu (formát CSV) například pro další statistické
zpracování. Vyplněné formuláře je možné uložit opět jako CSV soubor, nebo jako PDF.
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7.3. Porovnání údajů vyplněných akademickým pracovníkem s daty ve
STAGu
Akademickým pracovníkům se formuláře při prvním otevření předvyplní údaji ze STAGu. Zároveň
ale mají možnost tyto údaje dále opravit. Aby vedoucí měl přehled, která data byla změněna,
obsahuje IS HAP funkci pro porovnání vyplněného formuláře s údaji ve STAGu.
Pro porovnání dat si nejprve zobrazte podrobné hodnocení pracovníka. Na kartě Aktivity je stručný
přehled všech údajů, které vyplnil do formuláře. Dole v bloku Akce se nachází odkaz Zapnout režim
kontroly údajů podle STAGu. Kliknutím na něj budou zvýrazněny všechny odlišnosti (viz Obrázek
13). U každé položky, která byla zkontrolována, se zobrazí jedna z následujících ikon:
Vyplněné údaje souhlasí s aktuálními údaji ve STAGu.
Malá změna oproti údajům ze STAGu. Přitom za malou změnu se považuje ta, která nemění
výsledné hodnocení, nebo ho snižuje. Jedná se například o situace, kdy akademický
pracovník pouze upraví popis, nebo uvede nižší počet položek (např. hodin), než je ten,
který byl získán ze STAGu. Pod textem se modře zobrazí hodnoty, které jsou ve STAGu.
Významná změna oproti údajům ve STAGu. Jedná se o úpravy, které zvyšují celkové
hodnocení. Pod údaji, které uvedl akademický pracovník, jsou opět modře vypsány údaje,
které jsou aktuálně ve STAGu.
Posouzení oprávněnosti těchto změn je na vedoucím pracovníkovi. Akademický pracovník má
možnost uvést ve sporných případech komentář ke změně do kolonky pro další informace ve
formuláři na listě Ostatní. Údaje z formulářů se porovnávají vždy s aktuálními daty ze STAGu, tedy
ne těmi, které v něm byly v době začátku vyplňování dat.
IS HAP si pamatuje nastavení a po zapnutí režimu kontroly údajů podle STAGu bude porovnávat
údaje i při zobrazení podrobného hodnocení dalšího akademického pracovníka. Je tak možné projít
údaje více lidí, například celé katedry.
Režim kontroly údajů vypneme pomocí odkazu Vypnout režim kontroly údajů podle STAGu, který
se zobrazuje místo odkazu pro zapnutí tohoto režimu na stránce s podrobným hodnocením na kartě
Aktivity dole. Doporučujeme režim kontroly dat vypnout, jakmile není potřebný, protože pokud je
zapnutý dochází při načítání podrobného hodnocení ke komunikaci se STAGem a načítání stránky
může trvat déle.
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Obrázek 13. Kontrola údajů podle STAGu

7.4. Vrácení formuláře akademickému pracovníkovi k doplnění, nebo
přepracování
Pokud vedoucí pracovník zjistí nedostatky ve formuláři, může ho poslat akademickému
pracovníkovi zpět k přepracování. Tuto funkci lze použít i v případě, kdy akademický pracovník
omylem odešle formulář předčasně a chtěl by provést ještě nějaké úpravy.
K vrácení formuláře slouží odkaz „Vrátit formulář k doplnění nebo přepracování“, který najdeme u
každého pracovníka v přehledu hodnocení za katedru. Ve formuláři (viz Obrázek 14) zadáme důvod
pro vrácení formuláře, nebo jinou poznámku. Zadání tohoto důvodu je povinné. Tento text se bude
zobrazovat akademickému pracovníkovi v přehledu jeho úvazku a také po otevření formuláře.

Obrázek 14. Dialog pro vrácení formuláře k přepracování
Po potvrzení stisknutím tlačítka OK je formulář znovu otevřen a akademický pracovník ho může
znovu upravovat. Zároveň je poslána akademickému pracovníkovi zpráva e-mailem, že je potřeba
provést změny ve formuláři. Připojena je i informace, kdo provedl otevření formuláře a důvod. Tuto
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informaci si může akademický pracovník také zobrazit po přihlášení na hlavní stránce v seznamu
svých úvazků. Po provedení požadovaných změn ve formuláři jej akademický pracovník musí
znovu odeslat.
Informace o tom, že byl formulář vrácen (včetně důvodu pro vrácení), se ukládá do historie. Ta se
zobrazuje na stránce s podrobným hodnocením akademického pracovníka na záložce „Historie
formuláře“. Vedoucí pracovník si tak může připomenout, jaké změny požadoval. Zároveň se v
historii formuláře zobrazuje také, jaké položky akademický pracovník následně měnil, takže se
může snadno přesvědčit, jestli bylo opravdu opraveno to, co chtěl.
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8. Administrace systému IS HAP
Administrace systému se nachází na osobní stránce uživatele IS HAP, který má administrátorské
oprávnění (Obrázek 2). Jedná se o poslední blok na této stránce. V administraci je možné provádět
tyto úkony:
•

upravovat seznam uživatelů, jejich úvazků a jejich oprávnění,

•

spravovat formuláře,

•

spravovat strukturu univerzity,

•

nastavovat standardy pro hodnocení,

•

využívat nástroje pro analýzu hodnocení.

8.1. Správa seznamu uživatelů a jejich úvazků
Správu uživatelů může administrátor provádět po klepnutí na odkaz „Zobrazit seznam uživatelů“ na
hlavní stránce. Poté se otevře přehledná tabulka všech uživatelů v systému hodnocení
akademických pracovníků (Obrázek 15). Tyto uživatele můžeme upravovat a mazat. Je zde také
možné vytvářet nové uživatele. Dále můžeme udělovat nebo odebírat různé druhy oprávnění již
vytvořeným uživatelům.

Obrázek 15. Seznam uživatelů IS HAP.

8.1.1.Přidání uživatele
Vložení nového uživatele do systému zahájíme kliknutím na odkaz „Přidat uživatele“. Poté
se zobrazí krátký formulář, do kterého vložíme informace o novém uživateli systému (Obrázek 16).
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Obrázek 16. Přidání nového uživatele
Formulář obsahuje, kromě jiných položek jako je jméno a příjmení nově přidaného uživatele, také
položky „Login“ a „Stag ID“.
•

Položka „Login“ určuje uživatelské jméno, se kterým se bude daný uživatel hlásit
do systému hodnocení akademických pracovníků. Pokud je IS HAP nastaven, aby pro
ověřování uživatelů využíval některý externí systém (LDAP, nebo IMAP), musí se zde uvést
uživatelské jméno nového uživatele v tomto externím systému.

•

Položka „Stag ID“ je číselný identifikátor použitý ve webových službách systému STAG.
Díky tomuto identifikátoru je možné předvyplňování formuláře na základě údajů ze STAGu.
Tento identifikátor se dá zjistit pomocí webové služby, která vypisuje informace o
vyučujících katedry. Tyto údaje můžeme získat například pro Univerzitu Palackého zadáním
následující adresy do prohlížeče:
https://stagservices.upol.cz/ws/services/rest/ucitel/getUciteleKatedry?katedra=KMA
kde se Stag ID zobrazuje u jednotlivých pracovníků jako parametr „ucitIdno“. Na jiných
univerzitách bude adresa odlišná.

•

Pole pro zadání hesla umožňuje nastavit, jaké heslo bude nový uživatel používat při
přihlašování. Pokud ponecháme obě kolonky prázdné, bude se tento uživatel ověřovat
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pomocí některého externího systému (LDAP, nebo IMAP).

8.1.2.Úpravy uživatele
Úprava informací o uživateli se provádí kliknutím na odkaz „Upravit“ v seznamu uživatelů.
Administrátor může měnit libovolné informace o uživateli. Význam jednotlivých prvků je stejný,
jako při přidávání nového uživatele (viz Obrázek 16). Úpravu informací o uživateli dokončíme
kliknutím na tlačítko Uložit změny.
V tomto formuláři je také možno změnit heslo například v případě, kdy ho uživatel zapomene.
Pokud administrátor nechá pole pro heslo prázdné, IS HAP bude ověřovat heslo uživatele na
pomocí některého externího systému (např. LDAP nebo IMAP). Heslo změníme kliknutím na
tlačítko Nastavit nové heslo.

8.1.3.Mazání uživatele
Smazat uživatele můžeme kliknutím na odkaz „Smazat“ v seznamu uživatelů. Zobrazí se stránka s
informacemi o úvazcích uživatele. Administrátor je zejména varován, pokud uživatel má nějaký
neprázdný formulář, který by byl odstraněním uživatele rovněž smazán. Smazání uživatele se
potvrdí kliknutím na tlačítko „Smazat“, nebo stornuje kliknutím na odkaz „Zpět na seznam
uživatelů“.

Obrázek 17. Smazání uživatele
Pozor: Smazáním uživatele dojde také k nevratnému smazání všech jeho úvazků a údajů, které
vyplnil do formulářů.
Z důvodu konzistence dat není možné přímo vymazat uživatele, který je v současné době vedoucím
některé katedry, nebo děkanem. V takovém případě musíme nejprve u této katedry (resp. fakulty)
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nastavit jiného vedoucího a teprve poté můžeme uživatele smazat. Nastavení vedoucího katedry,
nebo děkana fakulty, se provádí v administraci ve Správě struktury univerzity.
Z bezpečnostních důvodů také není možné smazat hlavního administrátora (uživatele s
přihlašovacím jménem „administrator“).

8.1.4.Zobrazení podrobností o uživateli
Podrobnosti o uživateli včetně seznamu všech jeho úvazků a funkcí je možné zobrazit kliknutím na
odkaz „Podrobnosti“ v seznamu uživatelů, nebo přímo na jeho jméno. Na této stránce jsou
zobrazeny, mimo osobních informací, bloky „Akce“, „Úvazky uživatele“ a „Funkce a přístupová
práva“ (viz Obrázek 18).

Obrázek 18. Stránka s podrobnostmi o uživateli
Jako první jsou zobrazeny osobní informace o uživateli – jeho jméno, login, Stag ID, atd. Dále se
zde zobrazuje metoda ověření hesla. Ta může být buď „Databáze IS HAP“, nebo „Externí systém“.
V prvním případě si uživatel zvolil vlastní heslo, které je uloženo v databázi IS HAP (z
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bezpečnostních důvodů je uložen pouze hash kód tohoto hesla). V druhém případě uživatel
ponechal heslo prázdné, takže bude ověřován pomocí některého externího systému (podporován je
LDAP a IMAP). Na závěr je zobrazeno datum a čas posledního přihlášení uživatele. Pokud se
uživatel nikdy nepřihlásil, zobrazuje se zde pomlčka.
Blok Akce obsahuje odkazy pro základní operace s uživatelským účtem. Pomocí těchto odkazů je
možné uživatele editovat, nebo smazat.
Blok Úvazky uživatele obsahuje seznam úvazků týkajících se zobrazeného uživatele, včetně
zobrazení roku, ke kterému se úvazek vztahuje. Administrátor může kliknutím na příslušný odkaz
provádět s úvazky následující operace:
•

Zobrazit si podrobné hodnocení

•

Vrátit formulář akademickému pracovníkovi k přepracování

•

Upravit úvazek

•

Duplikovat úvazek (vytvořit jeho kopii)

•

Smazat úvazek

Poslední blok Funkce a přístupová práva obsahuje seznam funkcí daného pracovníka. Zobrazuje se
zde, zda je vedoucím některé katedry, nebo děkanem fakulty. Dále je zde seznam dodatečných
přístupových práv, které mu přidělil administrátor. Pomocí odkazu Nastavit přístupová práva je
možné přejít na stránku pro nastavení práv. Pokud přidáte nové právo, automaticky bude označen
uživatel, z jehož profilu jste se na stránku pro nastavením práv dostali.

8.1.5.Nastavení oprávnění uživatelů
Oprávnění je možné přidělovat nebo odebírat prostřednictvím odkazu „Přidat nebo odebrat
oprávnění uživatelům“, který se nachází na stránce seznamu uživatelů systému. Na tuto stránku je
možné se dostat také pomocí odkazu „Nastavit přístupová práva“ v bloku „Funkce a přístupová
práva“, který se nachází na stránce podrobnosti uživatele.
Na stránce vidíme seznam všech dodatečně přidělených oprávnění v systému IS HAP (viz Obrázek
19). Kliknutím na příslušné odkazy můžeme tato oprávnění editovat, nebo mazat. Pomocí odkazu
„Přidat nové oprávnění“ na spodní části stránky, můžeme vytvořit nové oprávnění.
Při přidávání, nebo úpravě oprávnění, zvolíme jednak uživatele, který má dané oprávnění dostat,
dále objekt, ke kterému se oprávnění vztahuje (katedra, fakulta, celá univerzita, nebo rozhraní pro
administraci), a v poslední řadě také typ oprávnění (jen čtení, nebo čtení i zápis). Například pokud
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přidáme uživateli právo čtení na určité katedře, bude mít přístup k formulářům a výsledkům
hodnocení na této katedře stejně jako její vedoucí. U práva administrátora není rozlišena úroveň
čtení / čtení a editace.
Z bezpečnostních důvodů nelze odebrat uživateli „IS HAP administrátor“ (s přihlašovacím jménem
„administrator“) práva administrátora. Tohoto uživatele není možné ani smazat. Předejde se tak
situaci, kdy by někdo omylem smazal všechny administrátory, a znemožnil tak další správu
systému.
Kromě těchto dodatečných práv, která nastavuje administrátor, mají vedoucí kateder (resp. děkan)
automaticky zajištěno právo čtení pro svou katedru (resp. fakultu). Vedoucí jednotlivých kateder a
děkany jednotlivých fakult lze zvolit ve Správě struktury univerzity (viz dále).

Obrázek 19. Nastavení oprávnění

8.1.6. Vytvoření nového úvazku
Administrátor může vytvořit nový úvazek uživateli tak, že na stránce s podrobnostmi o uživateli
(Obrázek 18) klikne na odkaz „Přidat nový úvazek“, který se nachází v bloku Úvazky uživatele.
Tuto akci může také provést přímo v přehledu hodnocení za katedru kliknutím na odkaz „Přidat
nový úvazek“.
Ve formuláři (viz Obrázek 20) administrátor zvolí akademického pracovníka, nastaví fakultu a
katedru, na které má mít úvazek, zvolí rok, pracovní pozici a velikost úvazku. Je zde možné nastavit
přímo i stav formuláře, který ale v naprosté většině situací je vhodné nechat jako nevyplněný.
Přidání úvazku potvrdíme kliknutím na tlačítko „Přidat nový úvazek“. Zpět se vrátíme kliknutím na
odkaz „Zpět na profil uživatele“.
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Obrázek 20. Formulář administrátora pro přidání úvazku
Poznámka: Akademický pracovník si může sám přidat úvazek v přehledu jeho úvazků na hlavní
stránce (viz Obrázek 4). Je možné nastavit v konfiguračním souboru termíny pro jednotlivé roky, po
kterých už uživatel nemůže informace o úvazcích měnit. Na administrátora se tyto termíny ale
nevztahují a z administračního rozhraní můžete nové úvazky vytvářet kdykoliv. Jak nastavit tento
termín je popsáno v této dokumentaci v kapitole „Sekce appSettings“. Jedná se o nastavení
„HAP.EvaluationPeriods“.

8.1.7.Úprava úvazku
Pro úpravu úvazku uživatele si zobrazte stránku s podrobnostmi uživatele (viz Obrázek 18). Zde v
seznamu úvazků klikněte u příslušného úvazku na odkaz Upravit. Editovat úvazek může
administrátor také přímo v přehledu hodnocení za katedru (Obrázek 12) kliknutím na odkaz
„Upravit úvazek“.
Stránka pro úpravu úvazku je podobná jako stránka pro vytváření nového úvazku (viz Obrázek 20).
Je možné měnit i stav formuláře a například ho označit jako odeslaný. Pro vrácení formuláře k
přepracování nebo k jeho novému otevření, pokud ho uživatel odeslal omylem, by ale administrátor
měl využívat raději funkci „Vrátit formulář k doplnění nebo přepracování“. Ta je dostupná pod
stejnojmenným odkazem v seznamu úvazků uživatele. Na rozdíl od pouhé změny stavu úvazku je
zde možné zadat důvod pro vrácení formuláře a akademický pracovník je informován o změně emailem.
Uložení změn potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit. Pro návrat klikněte na odkaz „Zpět na profil
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uživatele“.
Obdobně jako v případě přidávání nového úvazku akademický pracovník může upravovat svoje
úvazky v přehledu na hlavní stránce. Administrátor může upravovat všechny úvazky a to kdykoliv,
tedy i po uplynutí termínu pro vyplňování pro tento rok. Jak nastavit tento termín je popsáno v této
dokumentaci v kapitole „Sekce appSettings“. Jedná se o nastavení „HAP.EvaluationPeriods“.

8.1.8. Vytvoření kopie úvazku
IS HAP umožňuje vytvořit kopii úvazku včetně údajů vyplněných ve formuláři. Pro vytvoření kopie
si nejprve zobrazíme stránku s podrobnostmi o uživateli, jehož úvazek chceme duplikovat (viz
Obrázek 18). Najdeme tento úvazek v seznamu úvazků a klikneme na odkaz Duplikovat.
Ve formuláři můžeme nastavit vlastníka, novou katedru, nový rok a další informace. Pokud
formulář obsahuje nějaká data, můžeme je také okopírovat. To provedeme tak, že necháme
zaškrtnuté pole „Kopírovat také údaje vyplněné ve formuláři“. Pokud je zaškrtnuté i druhé pole
„Kopírovat historii vyplňování formuláře“, překopíruje se k novému úvazku i historie úpravy
formuláře (kdo kdy měnil které položky).
Jednou ze situací, kdy je vhodné vytvářet kopii úvazku, je případ, kdy akademický pracovník má
úvazek na více katedrách, ale omylem zadá všechna data jen do jednoho formuláře. Administrátor
mu může vytvořit kopie tohoto úvazku (a tím i vyplněného formuláře) pro ostatní katedry, ve
kterých pak akademický pracovník jen smaže údaje, které se netýkají příslušné katedry.
Proces dokončíme kliknutím na tlačítko Uložit jako nový úvazek. Tím bude vytvořen nový úvazek
se zadanými daty. Původního úvazku se změna nedotkne. Zpět se vrátíme kliknutím na odkaz „Zpět
na profil uživatele“.

8.1.9.Smazání úvazku
Smazat úvazek můžeme kliknutím na odkaz Smazat v seznamu úvazků na stránce s podrobnostmi o
uživateli (viz Obrázek 18). Tato funkce je administrátorovi dostupná také přímo v přehledu
hodnocení za katedru (Obrázek 12).
Před samotným smazáním je administrátor varován, pokud akademický pracovník už vyplnil nějaké
informace do formuláře pro daný úvazek. Smazáním úvazku by totiž došlo i k nevratnému smazání
těchto údajů.
Smazání dokončíme kliknutím na tlačítko Smazat. Zpět na stránku uživatele se vrátíme kliknutím na
odkaz „Zpět na profil uživatele“.
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8.2. Správa formulářů
Formuláře jsou základním stavebním kamenem celého systému. Je možné je upravovat, vytvářet
nové, duplikovat i mazat pomocí webového rozhraní IS HAPu. Je možné i pro každý rok použít jiný
formulář.
Každý formulář je tvořen listy, ty se dále dělí na bloky. A konečně bloky obsahují jednotlivé
položky formuláře. Všechny tyto části formuláře je možné libovolně upravovat. S úpravou
formulářů, doplňováním a mazáním položek a jejich výraznými změnami je třeba zacházet opatrně,
aby byla zachována konzistence hodnocení a tím i dobrá vypovídací schopnost výstupů
poskytovaných IS HAPem a v něm implementovaným modelem hodnocení.
Na správu formulářů se dostaneme kliknutím na stejnojmenný odkaz na hlavní stránce, který se
zobrazí, pokud je přihlášen uživatel s právy administrátora (viz Obrázek 2). Tím se dostaneme na
seznam formulářů. U každého formuláře je rok, pro který je určen, název a příznak, jestli je
formulář platný, tj. jestli se má používat pro hodnocení. Formuláře můžeme pomocí odkazů
upravovat, duplikovat, mazat, nebo exportovat do Excelu. Můžeme také vytvořit nový formulář.

8.2.1.Vytvoření nového formuláře
Vytvoření nového prázdného formuláře provedeme pomocí odkazu „Přidat další formulář“ (viz
Obrázek 21). Při vytváření formuláře se zadává jméno formuláře (to můžeme zvolit libovolně), rok,
pro který je formulář určen, a také informace, jestli je formulář platný (tj. jestli se má použít pro
vyplňování akademickými pracovníky). V daném roce může být platný pouze jeden formulář.
Pokud pro určitý rok není v systému nastaven žádný platný formulář, použije se nejbližší starší.
Není tedy nutné pro nový rok pokaždé definovat i nový formulář. Při vyplňování textů položek
formuláře lze používat různé zástupné symboly. Tím je zajištěno, že i při použití stejného formuláře
pro různé roky je do textů doplněn vždy správný rok (viz dále). Po vytvoření formuláře ho můžeme
naplnit listy.
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Obrázek 21. Přidání nového formuláře

8.2.2. Úprava listů formuláře
Na seznam listů se dostaneme po kliknutí na název formuláře. Stávající listy můžeme pomocí
odkazů upravovat a mazat. Nový list přidáme kliknutím na odkaz „Přidat další list“ ve spodní části
stránky (Obrázek 22). Objeví se dvě pole pro zadání názvu. První řádek obsahuje český název,
druhý řádek pak jeho anglický překlad. Listy je možné řadit nastavením čísla ve sloupci pořadí (tato
čísla nemusí nutně jít po sobě). Pro každý list následně přidáme bloky, které má obsahovat.

Obrázek 22. Rozhraní pro přidávání listů do formuláře.

8.2.3.Úprava bloků v listu formuláře
Seznam bloků se zobrazí po kliknutí na název listu. Bloky je možné pomocí odkazů opět upravovat
a mazat. Pokud chceme přidat nový blok, klikneme na odkaz „Přidat další blok“ (Obrázek 23). Opět
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je nutné zadat název v češtině i angličtině, specifikovat pořadí bloků a navíc také kategorii
hodnocení.

Obrázek 23. Rozhraní pro vytváření bloků v listech.
Kategorie hodnocení určuje, do které z oblastí se budou při hodnocení započítávat body za otázky z
tohoto bloku: Zavedením těchto kategorií je docíleno mnohem větší volnosti při vytváření
formuláře. Položky související například s pedagogickou činností spojenou s výukou tak nemusí
nutně být umístěny v prvním bloku prvního listu, ale kdekoliv ve formuláři. Tyto položky nemusí
být nutně ani v jednom bloku. Můžeme je rozdělit do více bloků, u kterých se zvolí stejná kategorie
pro hodnocení (v tomto případě „1a) Pedagogická činnost spojená s výukou“).
Podporované kategorie pro hodnocení:
00) Nehodnocené položky
1a) Pedagogická činnost spojená s výukou
1b) Pedagogická činnost spojená s vedením studentů
1c) Organizační činnost spojená s rozvojem studia
2a) Vědeckovýzkumná činnost – bodované výsledky
2b) Vědeckovýzkumná činnost – další výsledky
2c) Organizační činnost související s vědou a výzkumem
3a) Organizace
Tabulka 1. Přehled podporovaných kategorií hodnocení.

8.2.4. Úprava otázek v bloku
Do jednotlivých bloků se vkládají samotné otázky (položky) formuláře. Po otevření bloku, které
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se provádí klepnutím na jeho název, se zobrazí seznam otázek v něm. U každé otázky jsou odkazy
pro její editaci, nebo smazání. Přidat novou otázku do tohoto bloku je možno kliknutím na odkaz
Přidat další otázku.
Při vytváření nebo editaci otázky se zobrazí dialog rozdělený do několika částí (viz Obrázek 24). Ke
všem položkám je pro větší srozumitelnost dostupná nápověda, která se zobrazí po kliknutí na
ikonu otazníku.
Nejprve je třeba nastavit následující texty pro Českou a Anglickou verzi formuláře:
•

Text otázky – Jedná se o hlavní text, který bude zobrazen ve formuláři.

•

Nápověda – Pokud je vyplněna nápověda, bude se ve formuláři u dané otázky zobrazovat
ikona otazníku a text nápovědy se zobrazí po kliknutí na ni. Jako nápovědu je vhodné zadat
podrobnější návod pro akademické pracovníky, jak tuto položku správně vyplnit, nebo
rovnou příklad.

•

Krátké nápovědy k prvnímu a popřípadě i druhému textovému poli - Tyto krátké
nápovědy se zobrazují uživateli v přímo v příslušných textových polích, dokud je nepřepíše
vlastním textem. Jsou vidět přímo ve formuláři bez nutností klikat na cokoliv, ale hodí se
jen pro kratší texty, například pro upřesnění jednotek, ve kterých má akademický pracovník
uvádět počty k této položce. Pokud tyto nápovědy ponecháte prázdné, použijí se standardní
hodnoty (například „Počet autorů“ a „Plná citace“ v případě seznamu publikací).
Poznámka: Kliknutím na ikonu otazníků ve formuláři pro editaci otázky se zobrazí
nápověda s podrobným popisem přímo pro zvolený typ otázky.

V těchto textech můžeme používat různé zástupné symboly. Podporovány jsou:
Symbol

Význam

Příklad výsledné hodnoty pro rok 2011

{Year}

Rok (vzhledem k úvazku)

2011

{PrevYear}

Předchozí rok

2010

{NextYear}

Následující rok

2012

{AcademicYear}

Akademický rok

2011/2012

{PrevAcademicYear}

Předchozí akademický rok

2010/2011

{NextAcademicYear} Následující akademický rok
2012/2013
Tabulka 2. Přehled podporovaných zástupných symbolů, které lze použít ve formulářích
Zavedením zástupných symbolů je umožněno, aby jeden formulář mohl být použit pro více let.
Například v textu „Hodiny přednášek Vámi již dříve vyučovaných předmětů (součet týdenních
hodin za LS {PrevAcademicYear} a ZS {AcademicYear})“ se oba symboly nahradí správným
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akademickým rokem.
Dále se v tomto dialogu zadává obecné nastavení pro danou otázku:
•

Typ otázky – Určuje, jak se bude daná otázka zobrazovat ve formuláři a jaké údaje k ní
bude pracovník zadávat.

•

Bodování – Udává počet bodů pro tuto položku formuláře (za jednu jednotku). Body
nemusí být nutně celé číslo, může se jednat také o desetinné číslo s přesností na setiny.
Pokud nastavíme jako počet bodů nulu, budou odpovědi vztahující se k této položce sice
ukládány, ale nebudou bodovány (typicky různé komentáře, plány pracovníka do budoucna
a podobně). U publikací se tento počet bodů vztahuje k jedné publikaci, kterou napsal
akademický pracovník sám. V případě více autorů dostane konkrétní akademický pracovník
jen poměrnou část bodů.

•

Identifikátor pro načítání dat ze STAGu – Tento identifikátor umožňuje dynamické
načítání odpovědi na otázku pomocí externího zdroje dat - v tomto případě STAGu. Pomocí
tohoto identifikátoru programátor implementuje algoritmus pro získání dat k této položce
formuláře z externí databáze (viz dále Programátorská dokumentace).

•

Blok – Blok, ve kterém je otázka umístěna. Změnou hodnoty přesuneme otázku do jiného
bloku.

•

Pozice v seznamu otázek – Změnou hodnoty je možné změnit umístění otázky v bloku.

Další nastavení se liší podle typu otázky. Pro otázky typu „Počet“, nebo „Počet a popis“ je v dialogu
navíc následující nastavení:
•

Maximální počet jednotek, které je možné zadat – Určuje maximální číslo, které může
akademický pracovník uvést jako počet u dané otázky. Vyšší hodnoty se mu budou
označovat jako chybné. Formulář s takovýmito hodnotami bude sice akademický pracovník
moci uložit, ale nebude jej možné bez opravy počtů odeslat.
Tento typ omezení počtu jednotek má předcházet hlavně překlepům a chybám z
nepochopení textu otázky. Například u týdenních hodin je zde možné zadat jako maximální
počet například hodnotu 100, protože je nemožné, aby pracovník učil více jak 100 hodin
týdně (20 hodin denně).

•

Maximální počet jednotek, které se započítávají do hodnocení – Akademický pracovník
sice bude moci zadat do formuláře vyšší hodnoty a takový formulář odeslat, ale do jeho
hodnocení se mu budou započítávat jen hodnoty do tohoto limitu.
-40-

U otázek typu „Seznam publikací“ je navíc možné:
•

Zatrhnout jaké další informace chceme, aby je bylo možné zadávat. Jsou to informace o
tom, jestli je akademický pracovník hlavním autorem publikace, garantem, editorem,
nebo hlavním řešitelem (v případě projektů). Kromě toho je zde možné zvolit, jestli mohou
pracovníci zadávat i impact faktor publikace.

•

Zvolit metodu hodnocení. U standardní metody jsou body za publikaci rozděleny
rovnoměrně mezi všechny autory s tím, že hlavní autor, garant, editor, nebo hlavní řešitel
dostává dvojnásobný počet bodů než ostatní. Kromě toho je možné vytvořit hodnotící
metodu na míru pro danou vysokou školu. Například ostatní metody v seznamu různým
způsobem zohledňují také impact faktor publikace. Parametry pro tyto nové metody je
možné upravovat v konfiguračním souboru (viz programátorská část dokumentace)

Obrázek 24. Vytváření nové otázky ve formuláři.

8.2.5.Vytvoření kopie formuláře
Nový formulář můžeme také vytvořit okopírováním stávajícího. To se provede klepnutím na odkaz
„Duplikovat“ na řádku příslušného formuláře v seznamu formulářů (Obrázek 21). Duplikací je
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vytvořena identická kopie formuláře. Takový formulář můžeme dále upravovat zcela nezávisle na
originálu. Pokud v dalším roce například chceme ve stávajícím formuláři provést drobné změny,
vytvoříme kopii původního formuláře, u té nastavíme správný rok, označíme ji za platnou a
provedeme v ní potřebné změny.

8.2.6.Export formuláře do Excelu
Kompletní strukturu formuláře je možné vyexportovat do Excelu kliknutím na odkaz „Export do
Excelu“ (formát CSV) v seznamu formulářů (Obrázek 21). Vygenerovaná tabulka obsahuje všechny
položky formuláře uspořádané do přehledné stromové struktury. Kromě názvů položek se
vyexportují i jejich bodová hodnocení.
Poznámka: Skript pro export do Excelu „FormStructureToCsv.aspx“ přijímá některé parametry,
kterými lze drobně upravit vzhled výsledného souboru: Větší význam má parametr ExportType.
Změnou jeho hodnoty z TreeView na FullTable lze vyexportovat veškerá data formuláře včetně
nápověd k jednotlivým položkám (vyexportuje se česká, nebo anglická verze podle právě
nastaveného jazyka).

8.2.7.Úpravy formuláře
Existující formuláře je možné libovolně upravovat. Je možné přejmenovávat, přidávat, odebírat
všechny prvky formuláře. Pozor však při změně typu otázky u existujících formulářů. Změnit typ
otázky je možné, ale všechny existující odpovědi týkající se této otázky budou smazány. Je tedy
zřejmé, že s touto funkcionalitou je potřeba zacházet opatrně a pokud možno takovouto změnu
provádět hned během návrhu formuláře ještě před tím, než ho začnou akademičtí pracovníci
vyplňovat.
Administrátor je před smazáním položky formuláře varován. Pokud někdo tuto položku už ve svém
formuláři vyplnil, došlo by jejím smazáním ke ztrátě této hodnoty a tím i ke změně (snížení)
hodnocení daného akademického pracovníka. V takovém případě je zobrazeno ještě jedno varování
na samostatné stránce.

8.2.8.Mazání formuláře
Formuláře nebo jejich prvky je možné libovolně mazat kliknutím na odkaz Smazat v seznamu
formulářů (Obrázek 21). Při smazání formuláře jsou smazány veškeré jeho vnořené prvky a také již
vyplněné odpovědi na jednotlivé položky v nich. Opět je tedy potřeba k této funkci přistupovat s
rozvahou. Systém před smazáním formuláře vyžaduje ještě potvrzení, takže je zabráněno
nechtěnému smazání formuláře včetně všech odpovědí např. z důvodu omylu - překliknutí se.
-42-

8.2.9. Správa cache formulářů
Z důvodu minimalizace zátěže kladené na databázi jsou jednotlivé položky formuláře cachovány.
To znamená, že jsou po prvním načtení z databáze uloženy do dočasné paměti. Tím je také docíleno
mnohem rychlejší práce s formulářem. Je třeba ale myslet na to, že pokud je formulář změněn mimo
administrační rozhraní IS HAP (například přímým zásahem do databáze), je nutné tuto dočasnou
paměť smazat. To je nutné především v případě, kdy je celá databáze obnovena ze zálohy. Smazat
dočasnou paměť může administrátor ve správě formulářů kliknutím na odkaz Ručně smazat cache
formulářů a potvrzením tlačítkem Smazat cache. Tím se data odstraní z dočasné paměti a budou
příště načtena opět z databáze.

8.3. Správa struktury univerzity
Stejně jako formuláře i struktura univerzity je uložena v databázi IS HAP. Tuto strukturu je tedy
možné libovolně měnit, podle aktuální reálné situace na univerzitě. K její správě je možné přistoupit
přes odkaz „Správa struktury univerzity (fakulty, katedry a jejich vedoucí)“ obsažený v bloku
administrace na hlavní stránce (viz Obrázek 2). Po jeho otevření je možné přidávat, mazat nebo
upravovat fakulty univerzity. Při editaci nebo přidávání nové fakulty (viz Obrázek 25) volíme její
zkratku, český a anglický název a dále určíme, kdo je děkanem. Děkan má automaticky právo
prohlížet výsledky hodnocení na této fakultě. Kliknutím na tlačítko Smazat příslušnou fakultu
smažeme. Mazání je třeba používat opatrně, protože jsou spolu s fakultou smazány také její katedry
a informace o úvazcích na nich (včetně vyplněných formulářů, vztahujících se k těmto úvazkům).

Obrázek 25. Přidání nové fakulty
Kliknutím na zkratku nebo název fakulty je vyvoláno zobrazení všech kateder vybrané fakulty.
Přidávání, editace a mazání kateder se provádí analogicky jako u fakult. Kromě toho, je zde ještě
textový odkaz Standardy, pomocí kterého je možné nastavit standardy hodnocení pro danou
katedru.
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8.4. Úpravy standardů pro hodnocení
Pro výsledné hodnocení je možné upravovat standardy (viz Obrázek 26). Standardy pro danou
katedru je možné zobrazit buď kliknutím na tlačítko Standardy v seznamu kateder (ve správě
struktury univerzity), nebo přímo kliknutím na odkaz Editace standardů hodnocení na hlavní
stránce (viz Obrázek 2).
Před vlastní úpravou standardů nejprve zvolíme rok a katedru. Pokud se standardy nemění, není
nutné je nastavovat každý rok znovu. V takovém případě jsou automaticky použity standardy z
minulého roku.
Pro každou pracovní pozici nastavujeme tyto standardy:
•

standard ve výuce,

•

standard ve vědě.

U některých pracovníků se hodnotí pouze jedna oblast – např. lektor má standard nastaven pouze na
výuku, standard pro vědu a výzkum je roven nule (tj. tato oblast se nezapočítává do jeho celkového
hodnocení). Podobně výzkumný pracovník má standard rovný nule pro oblast výuky.

Obrázek 26. Přehled standardů pro jednotlivé pracovní pozice na dané katedře
U pozice, pro kterou chceme upravit standard, klikneme na odkaz Upravit. Změnu pak následně
potvrdíme kliknutím na odkaz Uložit. Pokud chceme uložit námi nastavené standardy pro danou
pracovní pozici pro všechny katedry na fakultě, můžeme kliknout na odkaz Uložit pro všechny
katedry.
Standardy by se měly stanovit až po prvním období zadávání dat na základě analýzy údajů, které
vyplnili do formulářů akademičtí pracovníci. Pokud nejsou ještě standardy známy, je možné
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dočasně vypnout zobrazování hodnocení řadovým akademickým pracovníkům v konfiguračním
souboru IS HAPu. Další alternativou je nastavit pro obě oblasti jako standard nulu a tím daná
pozice nebude hodnocená.

8.5. Přehled poslední aktivity
Pomocí odkazu Přehled poslední aktivity na hlavní straně (Obrázek 2) si může administrátor
zobrazit seznam naposledy provedených úprav formulářů (viz Obrázek 27). U každé úpravy je
uvedeno, kdo ji provedl, kdy, ke kterému úvazku se vztahuje, typ úpravy, stav formuláře a případně
další informace. V případě úpravy formuláře je v poli „Další informace“ seznam otázek, které byly
upraveny.

Obrázek 27. Seznam naposledy provedených úprav formulářů

8.6. Zobrazení báze pravidel použité pro hodnocení
Kliknutím na odkaz „Zobrazit bázi pravidel“ na hlavní stránce v menu administrace (Obrázek 2) si
může administrátor graficky zobrazit báze pravidel, které jsou momentálně použity pro hodnocení.
Na stránce se zobrazí dvě báze pravidel (viz Obrázek 28). První se používá pro výpočet celkového
hodnocení z hodnocení pedagogiky a hodnocení vědy. Druhá se používá k výpočtu celkového
vytížení z celkového hodnocení a zatížení akademickými funkcemi (organizace).
Obě

báze

pravidel

je

možné

změnit

v

konfiguračním

souboru

úpravou

nastavení

HAP.Evaluation.OverallEvaluationRuleBase pro změnu báze pravidel pro výpočet celkového
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hodnocení a HAP.Evaluation.OverallWorkloadRuleBase pro změnu výpočtu celkového vytížení.
Viz programátorská část této dokumentace.

Obrázek 28. Zobrazení příkladů bází pravidel použitých pro výpočet hodnocení

8.7. Nástroje pro analýzu výsledků hodnocení
Systém IS HAP obsahuje nástroje, které umožňují spočítat různé statistické ukazatele. Nástroje pro
analýzu hodnocení jsou administrátorovi dostupné po kliknutí na odkaz „Analyzovat výsledky
hodnocení“ na hlavní straně (Obrázek 2).
Ve formuláři (viz Obrázek 29), který se objeví, je nejprve je nutné nastavit filtr. Zde můžeme
specifikovat, ze kterých hodnocení se budou statistiky počítat. Je nutné nastavit rok hodnocení. Dále
je možné upřesnit která fakulta, nebo případně přímo katedra, nás zajímá. Můžeme se také omezit
jen na určité pracovní pozice. Nakonec lze filtrovat hodnocení i podle velikosti úvazku (jen plné
úvazky, alespoň poloviční úvazky, všechny úvazky).
Pokud je zaškrtnuto pole „U částečných úvazků přepočítávat body...“, budou u částečných úvazků
přepočítávány body tak, aby byly porovnatelné s body pracovníků, kteří mají plný úvazek.
Například pokud akademický pracovník má poloviční úvazek a nasbíral 10 bodů za vedení
přednášek, bude se ve statistikách počítat u něj s 20 body (tedy tolik, kolik by pravděpodobně
získal, kdyby měl plný úvazek). Pokud zmíněné pole není zaškrtnuté, bude se pro výpočet statistik u
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tohoto pracovníka uvažovat skutečná hodnota, tedy 10 bodů.

Obrázek 29. Analýza výsledků hodnocení
Po nastavení filtru zobrazíme statistiky stisknutím tlačítka Zobrazit. Pokud počítáme statistiky pro
mnoho akademických pracovníků, může výpočet trvat delší dobu.
V prvním okně s názvem Souhrn se zobrazují statistiky za jednotlivé kategorie hodnocení. Počítané
statistiky jsou průměr, medián, maximální počet bodů, minimální počet bodů a počet lidí, kteří mají
nulové hodnocení v dané kategorii. Můžeme tak zjistit například, jaký byl nejvyšší dosažený počet
bodů ve vědě v kategorii bodovaných výsledků, nebo kolik bodů průměrně získali docenti na určité
katedře za pedagogiku v kategorii vedení studentů. Obdobně se dozvíme, například kolik lidí se
vůbec nevěnuje organizační činnosti související s vědou a výzkumem (počet nulových hodnocení) a
další informace.
Po přehledu po kategoriích hodnocení následuje seznam akademických pracovníků a počtů bodů,
kterých dosáhli v jednotlivých kategoriích hodnocení.
Na závěr jsou uvedeny statistiky tentokrát po jednotlivých položkách formuláře. Kromě názvu
otázky je zde její bodové hodnocení a pak následují statistiky (průměr, medián, maximum,
minimum a počet nul) počítané z počtů jednotek zadaných akademickým pracovníkem. Dozvíme se
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tedy například kolik hodin přednášek a kolik hodin cvičení vede průměrný profesor. U publikací se
zohledňuje počet autorů. Tedy pracovník, který napsal jen jednu publikaci společně s dalšími třemi
spoluautory, zde bude mít jako počet uveden 0,25.
Další sloupce tabulky obsahují stejné statistiky, ale tentokrát pro počty bodů udělené za tyto
položky formuláře. Například kolik bodů průměrně získali pracovníci za účast na zahraničních
konferencích.
U komentářů (plány do budoucna v pedagogice a další) se u počtů bere jednička, pokud byl
komentář vyplněn a nula, pokud nebyl. Takže pokud je u plánů do budoucna v pedagogice uveden
jako průměrný počet 0,58, znamená to, že 58 % akademických pracovníků tuto položku vyplnilo.
Naproti tomu průměrný počet bodů u stejné položky bude vždy nula, protože komentáře nejsou
bodované.

8.8. Nastavení termínů pro vyplňování formulářů
Pro každý rok je možné nastavit termín, do kdy musí akademičtí pracovníci vyplnit hodnotící
formuláře za tento rok. Po uplynutí tohoto termínu není možné měnit formuláře s výjimkou těch,
které byly akademickému pracovníkovi vráceny jeho vedoucím k opravě nebo přepracování.
Nastavení termínů se provádí úpravou konfiguračního souboru. Jedná se o nastavení
HAP.EvaluationPeriods. Viz programátorská část této dokumentace.
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9. Programátorská dokumentace
9.1. Základní popis software
Systém hodnocení akademických pracovníků je webová aplikace, která byla naprogramována
v prostředí Microsoft Visual Studio 2010 pomocí technologie ASP.NET v jazyku C#. Serverová část
je tedy určena pro běh na platformě Microsoft Windows. Klientská část je multiplatformní a
potřebuje ke svému běhu pouze webový prohlížeč se zapnutou podporou JavaScriptu.
Konkrétní nároky na hardware a software jsou popsány v kapitole 2 této dokumentace.

9.2. Instalace software
Instalace softwaru se skládá z následujících kroků:
1. Vytvoření nové webové stránky v Microsoft IIS serveru. Konfigurace, aby bylo možné na
serveru provozovat ASP.NET aplikace.
2. Nahrání kódu IS HAPu na server.
3. Vytvoření prázdné databáze MS SQL a nastavení práv k ní.
4. Vytvoření všech potřebných tabulek v databázi pomocí instalačního skriptu.
5. Úprava konfigurace IS HAPu. Je potřeba především nastavit connection string pro přístup k
databázi, nakonfigurovat způsob ověřování uživatelů a nastavit další základní parametry.
Toto nastavení se provádí úpravou souboru Web.config a je popsáno v kapitole
„Konfigurace IS HAP“ v této dokumentaci.
6. Úprava textů, loga a návodů pro danou univerzitu. Je třeba nahrát na server logo univerzity,
upravené návody pro akademické pracovníky k vyplňování formulářů a návod pro vedoucí
pracovníky. To vyžaduje nahrání nových souborů na server, případnou úpravu stylů a úpravu
souboru Web.config.
Provedení kroků 1 a 3 by měli zajistit administrátoři školy, na které bude IS HAP provozován.
Ostatní kroky je lepší nechat na tvůrcích software IS HAP. Aby je mohli provést, je nutné
zprostředkovat vzdálený přístup k serveru a databázi.

9.3. Návrh systému
Aplikace systému hodnocení byla naprogramována jako vícevrstevná aplikace. Implementuje
celkem čtyři vrstvy:
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•

vrstva pracovních entit: HAP.BussinessEntities

•

vrstva pro přístup k datům: HAP.DataAccessLayer

•

vrstva pro logickou práci s daty: HAP.BussinessLogicLayer

•

prezentační vrstva.

Dále využívá tyto knihovny:
•

FuzzyControl – obsahuje třídy a metody pro výpočet hodnocení pomocí báze pravidel,
jejichž autorem je Mgr. Pavel Holeček,

•

ImapLibrary – volně šiřitelná knihovna pro práci s protokolem IMAP, jejímž autorem je
Rohit Joshi,

•

MigraDoc,

PDFSharp

–

opensource

knihovna

pro

vytváření

PDF

souborů.

http://www.pdfsharp.com
První vrstvou je vrstva pracovních entit HAP.BussinessEntities. Ta implementuje základní objekty,
se kterými IS HAP pracuje. Jsou to tyto třídy:
•

Answer

•

AnswerBoolean

•

AnswerComment

•

AnswerCount

•

AnswerDescription

•

AnswerPublication

•

Block

•

Department

•

Employment

•

Faculty

•

Form

•

Permission

•

Question
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•

Sheet

•

Standards

•

University

•

User

•

UsersAnswers

•

Workplace.

Další vrstvou je vrstva HAP.DataAccessLayer. Ta slouží pro práci s daty v databázi. Jedná se tedy
o abstrakci přístupu k databázi pomocí pracovních objektů z vrstvy HAP.BussinessEntities. Názvy
objektů jsou tvořeny názvem třídy z vrstvy HAP.BussinessEntities přidáním přípony DB – např.
AnswerDB, UserDB, WorkplaceDB, apod.
Vrstva HAP.BussinessLogicLayer implementuje správce pro pracovní entity a jejich načítání
a ukládání z/do databáze pomocí objektů z vrstvy HAP.DataAccessLayer. Slouží tedy jako
prostředník mezi prezentační a datovou vrstvou.
Nejvyšší vrstvou aplikace IS HAP je prezentační vrstva. V té se nachází jednotlivé webové stránky
zobrazující data v grafickém rozhraní uživateli systému.

9.4. Možnosti napojení IS HAP na externí informační systémy
9.4.1.Obecné řešení napojení na externí informační systémy
Systém IS HAP obsahuje prostředky pro získávání dat z externích informačních systémů.
V současné době bylo realizováno částečné napojení na STAG - načítají se z něj data k několika
nejčastěji používaným položkám formuláře z oblasti pedagogiky (jejich výčet je uveden v kapitole
„Napojení na STAG“). Toto napojení na externí informační systémy je v IS HAP řešeno
univerzálně, proto v budoucnu je možné doimplementovat získávání dalších dat ze STAGu, nebo
libovolného jiného systému. Toto napojení se realizuje jednoduše – vytvořením třídy
implementující rozhraní IExternalDataSource a její registrací. Všechny třídy pro napojení na
externí

informační

systémy

jsou

umístěny

ve

jmenném

prostoru

HAP.BusinessLogicLayer.ExternalDatabases.
Třída ExternalDataManager spravuje různé zdroje dat a stará se o načítání informací z nich.
Z metod, které obsahuje, jsou důležité především:
•

RegisterDataSource(IExternalDataSource DataSource) – Zaregistruje třídu, která se stará o
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získávání dat z některého externího informačního systému. Tato třída musí implementovat
rozhraní IExternalDataSource. Takovýchto tříd je možné zaregistrovat pochopitelně i více.
•

FillData(UsersAnswers Answers) – Tato metoda přijímá seznam odpovědí uživatele na
jednotlivé položky ve formuláři. Do něj doplní data načtená ze všech zdrojů
zaregistrovaných předchozí metodou.

Pokud chceme napojit IS HAP na některý externí informační systém, stačí vytvořit novou třídu
implementující rozhraní IExternalDataSource. To znamená implementovat následující metody:
•

bool CanHandle(Question Question) – Pro zadanou položku formuláře vrací, jestli ji tato
třída umí obsloužit, tj. získávat k ní data.

•

bool FillDataIntoAnswer(Answer Answer, Question Question, Employment Employment) –
Načte data k položce formuláře (vzhledem k zadanému pracovnímu úvazku, tj. uživateli,
roku a katedře). Metoda pomocí získaných dat upraví proměnnou Answer a vrací true,
pokud toto načtení proběhlo v pořádku, nebo false pokud k dané otázce nebylo možné načíst
žádná data.
Poznámka: Tato metoda se používá u všech typů otázek, kromě otázek na publikace
(QuestionType.Publication).

•

bool FillDataIntoPublications(List<AnswerPublication> Publications, Question Question,
Employment Employment) – Funkce je stejná, jako u předchozí metody, jen se týká načítání
seznamu publikací. Přijímá seznam publikací, ten upraví na základě dat načtených
z externího informačního systému.
Poznámka: Pokud tato třída nenačítá data k žádným otázkám na publikace, stačí nechat její
tělo prázdné. To samé platí i pro předchozí metodu FillDataIntoAnswer.

Dalším

krokem

je

pak

registrace

této

třídy

pomocí

metody

ExternalDataManager.

RegisterDataSource na stránce pro vyplnění formuláře (Form.aspx.cs).
Pokud je třeba načíst uživatelská data k formuláři, ExternalDataManager se pro každou otázku
dotáže každé registrované třídy, jestli ji umí obsloužit. Pokud ano, zavolá metodu
FillDataIntoAnswer nebo FillDataIntoPublications (podle typu otázky). Přitom platí, že několik
různých tříd může získávat data ke stejné položce formuláře (vždy upraví proměnnou Answer a
doplní do ní načtená data, výsledek se pak pošle další třídě, která umí k dané položce formuláře
načítat další data).
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9.4.2.Napojení na STAG
Jak již bylo zmíněno, systém hodnocení akademických pracovníků umí předvyplnit některé často
používané otázky pomocí dat získaných ze STAGu. Ve verzi vydané s touto dokumentací se jedná
o tyto otázky:
•

Hodiny přednášek Vámi již dříve vyučovaných předmětů

•

Hodiny přednášek u odborných předmětů vyučovaných v angličtině

•

Hodiny cvičení nebo seminářů Vámi již dříve vedených

•

Hodiny cvičení nebo seminářů k odborným předmětům vedených v angličtině

•

Vedené bakalářské práce obhájené v daném akademickém roce

•

Oponentní posudky na bakalářské práce

•

Vedené magisterské diplomové práce obhájené v daném akademickém roce

•

Oponentní posudky na magisterské diplomové práce

•

Vedení doktorandi, kteří obhájili disertační práci v daném akademickém roce

•

Oponentní posudky na disertační práce

Všechny odpovědi na otázky ve formuláři jsou získávány pomocí webových služeb dodávaných
výrobcem aplikace STAG. Seznam dostupných webových služeb je uveřejněn pro případ Univerzity
Palackého na adrese http://stagservices.upol.cz. Na jiných univerzitách se tato adresa může lišit.

9.5. Lokalizace IS HAP a možnost překladu do cizích jazyků
IS HAP využívá standardních mechanizmů, které nabízí ASP.NET pro lokalizaci webových
aplikací. Soubory s jednotlivými překlady jsou umístěny v adresáři App_GlobalResources a
rozděleny podle oblasti. Například soubor Form.resx obsahuje texty týkající se formuláře a jeho
vyplňování, Form.en.resx pak obsahuje jejich anglické ekvivalenty.
Pro možnost změny jazyka a uložení této volby do cookie byla vytvořena třída LocalizablePage, ze
které dědí všechny stránky. Ta se také stará o možnost překladu textů v souborech s JavaScriptem.
Lokalizace výrazů v JavaScriptu je řešena následovně: pro každý skript (např. Form.cs) je zde další
(např. Form.en.js) obsahující anglické překlady textů v tomto skriptu.
Další věcí, kde bylo nutné zajistit možnost překladu do angličtiny, je samotný formulář. Překlad se
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provádí přes webové rozhraní v administraci (viz. Správa formulářů). Podobně je v administraci
možný i překlad názvů pro jednotlivé fakulty a katedry.
Uživatelské rozhraní systému IS HAP je dostupné v české i anglické verzi, administrátorské
rozhraní zatím pouze v češtině. Formulář, který je aktuálně vyplňován akademickými pracovníky, je
v současné době dostupný také pouze v češtině. Jeho překlad je ale možný přes webové rozhraní IS
HAPu. Do budoucna se počítá s plným překladem celé aplikace i používaného formuláře do
angličtiny.

9.6. Komponenty pro editaci formuláře
O editaci formuláře se stará stránka Form.aspx. Formulář je kvůli značně rychlejší odezvě stažen
celý, přepínání mezi jeho jednotlivými listy a další operace jsou pak zajištěny pomocí JavaScriptu
(s využitím knihovny jQuery). Kvůli přehlednosti a rozšiřitelnosti je kód pro vykreslení různých
částí formuláře členěn do komponent (Web User Controls). Ty jsou umístěny v adresáři FormView.
Například komponenta QuestionBooleanView.ascx, tak obsahuje vše potřebné pro editaci položky
formuláře typu QuestionType.Boolean (otázka typu ano/ne). Formulář je tak možné do budoucna
rozšiřovat o další typy otázek. Komponenty pro jejich editaci pak musí implementovat rozhraní
IFormView. Adresář FormView kromě toho obsahuje i další komponenty, např. pro zobrazování
nápovědy.

9.7. Konfigurace IS HAP
Soubor Web.config obsahuje základní nastavení systému IS HAP, které je třeba upravit, když je
systém instalován. V tomto souboru je možné upravit následující nastavení:

9.7.1.Sekce connectionStrings
Zde se dá nastavit connection string (použije se ten s názvem „ConnectionString“) nutný pro
připojení k databázi.

9.7.2.Sekce appSettings
V této sekci je možné upravit různá nastavení IS HAPu.
Nastavení ověřování uživatelů:
•

HAP.Authentization.EnabledMethods – Obsahuje seznam metod, které se mají použít pro
ověření uživatele pomocí externích systémů. V současnosti jsou podporované metody
„Imap“ a „Ldap“. Například pokud uvedete:
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◦ „Ldap, Imap“ - Uživatele, kteří se nenastavili vlastní heslo v IS HAPu, se nejprve IS
HAP pokusí ověřit uživatele pomocí LDAPu a v případě neúspěchu použije IMAP.
◦ Prázdný řetězec – Ověřování uživatelů pomocí externích systémů je vypnuto.
Předpokládá se, že všichni mají nastavené heslo přímo v databázi IS HAPu.
•

HAP.Authentization.Imap.Host – Adresa IMAP serveru (např. imap.upol.cz) pro
ověřování uživatelů (pokud je ověřování uživatelů pomocí IMAPu povoleno v nastavení
HAP.Authentization.EnabledMethods).

•

HAP.Authentization.Ldap.Host

– Adresa LDAP serveru (např. ldap.upol.cz) pro

ověřování uživatelů (pokud je ověřování uživatelů pomocí LDAPu povoleno v nastavení
HAP.Authentization.EnabledMethods).
•

HAP.Authentization.Ldap.UsernameTemplate – Šablona pro uživatelské jméno při
ověřování pomocí LDAPu. Hodnota „{0}” se v ní nahradí uživatelským jménem
akademického pracovníka v HAPu. Šablona může vypadat například následovně:
„uid={0},ou=users,cn=default,dc=upol,dc=cz“.

Bezpečnostní funkce při přihlašování uživatelů:
•

HAP.Authentization.MaxAttemptsPerIP – Maximální povolený počet chybných pokusů o
přihlášení z jedné IP adresy. Tedy například pokud je nastavena hodnota na „50“ a dojde
padesátkrát po sobě k zadání špatného hesla ze stejné IP adresy, budou další pokusy o
přihlášení z této IP adresy po určitou dobu blokovány. Tuto dobu je možné nastavit v
HAP.Authentization.BlockingTime. Uživateli se při překročení limitu zobrazí zpráva na
přihlašovací stránce a administrátor je zároveň varován e-mailem (dozví se i IP adresu
útočníka a uživatelské jméno, přes které se snažil přihlásit). Nastavení má předcházet
pokusům o prolomení hesla uživatelů hrubou silou.

•

HAP.Authentization.BlockingTime – Počet minut, po kterých bude uživateli znemožněno
další přihlášení, pokud překročil maximální povolený počet pokusů o přihlášení (nastavení
HAP.Authentization.MaxAttemptsPerIP ).

•

HAP.Authentization.TotalAttemptsToSendWarrning

–

Dodatečné

bezpečnostní

nastavení. Pokud dojde k překročení uvedeného počtu neúspěšných přihlášení (z libovolné
IP adresy), bude administrátor varován e-mailem. Nastavení má varovat administrátora při
pokusech o prolomení hesla uživatelů hrubou silou.
•

HAP.Authentization.MinimumPasswordLength – Minimální délka hesla. Uživateli
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nebude dovoleno nastavit si heslo, které by bylo kratší, než uvedená hodnota.
Nastavení vzhledu IS HAPu
•

HAP.Design.PageHeaderClass – Třída v souboru „/header/hap.css“, která se má použít pro
hlavičku stránky. Úpravou tohoto souboru a následnou změnou tohoto zobrazení můžeme
ovlivnit například logo univerzity, které se zobrazuje v IS HAPu.

•

HAP.Design.Title – Nadpis, který se zobrazuje na každé stránce (v češtině).

•

HAP.Design.TitleEnglish – Nadpis, který se zobrazuje na každé stránce, pokud je jako
jazyk zvolena angličtina.

•

HAP.Design.UniversityLink – Odkaz na stránky univerzity.

Nastavení kontaktu na administrátory na přihlašovací stránce
•

HAP.Design.Admin1.Name – Jméno prvního administrátora, kterého mohou uživatelé
kontaktovat v případě problémů.

•

HAP.Design.Admin1.Link – Odkaz, na který se uživatelé dostanou, po kliknutí na jméno
administrátora. Může vést na webovou stránku s kontaktem na administrátora, jeho
telefonním

číslem,

konzultačními

hodinami,

atd.

Pokud

je

zde

například

„mailto://administrator@univerzita.cz“, uživatel může přímo napsat e-mail administrátorovi
kliknutím na jeho jméno.
•

HAP.Design.Admin2.Name – Jméno druhého administrátora. Může být prázdné.

•

HAP.Design.Admin2.Link – Odkaz, na který se uživatel dostane, po kliknutí na jméno
druhého administrátora. Může být prázdné.

Umístění dokumentů s nápovědou na hlavní stránce HAPu
•

HAP.Design.Documents.1.Name – IS HAP umožňuje vložit na hlavní stránku (na kterou se
uživatel dostane po přihlášení) odkazy na nápovědu a další materiály. Toto nastavení určuje
jméno dokumentu, které se bude zobrazovat na stránce. Adresu, kde se dokument nachází,
nastavíme pomocí HAP.Design.Documents.1.Link. Můžeme také ovlivnit, jestli se má tento
dokument

zobrazovat

jen

vedoucím

pracovníkům,

nebo

všem

(nastavení

HAP.Design.Documents.1.PrivilegedOnly). Lze tak vyvěsit na hlavní stránku například
jeden návod k zadávání dat, který se bude zobrazovat všem a druhý návod k prohlížení
výsledků hodnocení, který uvidí jen vedoucí pracovníci. Počet dokumentů není omezen.
Například pro druhý dokument budou jména těchto nastavení začínat textem
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HAP.Design.Documents.2, ...
•

HAP.Design.Documents.1.Link – Odkaz pro stažení dokumentu s nápovědou.

•

HAP.Design.Documents.1.PrivilegedOnly – „True“ pokud se má tento dokument
zobrazovat jen vedoucím pracovníkům (těm, kteří mají právo prohlížet hodnocení). „False“
pokud se má tento dokument zobrazovat na hlavní stránce všem.

Úprava terminologie používané v IS HAPu:
•

HAP.Design.Terminology.Dean – Některá například výzkumná zařízení nemají klasické
členění na fakulty v čele s děkanem a katedry, které řídí vedoucí katedry. Toto nastavení
umožňuje zvolit si jiné označení, než „Děkan“. Například „Ředitel“, „Vedoucí“, atd.

•

HAP.Design.Terminology.DeanEnglish – Anglický překlad předchozího nastavení (např.
„Director“).

•

HAP.Design.Terminology.HeadOfTheDepartment – Umožňuje nastavit název pro funkci
vedoucího katedry hlavně na těch organizacích, které se nedělí na fakulty a katedry.
Například „Vedoucí oddělení“.

•

HAP.Design.Terminology.HeadOfTheDepartment – Anglický překlad předchozího
nastavení (např. „Supervisor“, „Head of the Department“, atd.).

•

HAP.Design.Terminology.FacultiesAndDepartments – Určuje terminologii pro různá
oddělení organizace. Pokud je „True“, předpokládá se, že organizace se dělí na fakulty a
katedry. Pokud je „False“, předpokládá se, že se organizace dělí na oddělení a použijí se
podle toho na stránkách příslušné texty.

Hlášení chyb v aplikaci administrátorovi:
•

HAP.ErrorReporting.Enabled – Určuje, jestli se má v případě, že nastane v aplikaci
chyba, poslat hlášení administrátorovi. Může se jednat buď o chybu aplikace, nebo o
porušení bezpečnosti, kdy se někdo pokusil o provedení operace bez příslušných práv. IS
HAP umí v takovém případě poslat hlášení s podrobnostmi na dva zadané e-maily.

•

HAP.ErrorReporting.SentErrorReportsTo – E-mail na který se má poslat hlášení o
chybě.

•

HAP.ErrorReporting.SentErrorReportsTo2 – Druhý e-mail na který se má poslat hlášení
o chybě (případně prázdný řetězec, pokud se nemá použít).

•

HAP.ErrorReporting.SaveReportsToFile – Jméno souboru (včetně celé cesty k němu), do
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kterého se mají ukládat hlášení, pokud nastane chyba v aplikaci. Tyto informace jsou
důležité pro autory systému, aby mohli chybu co nejrychleji odstranit. Jedná se o stejné
informace, jaké je pomocí předchozích nastavení možné posílat přímo na e-mail.
•

HAP.ErrorReporting.FromEmailAddress – Pokud je povoleno odesílání informací o
chybách v aplikaci e-mailem, zadaná hodnota bude v tomto mailu uvedena jako odesilatel.

•

HAP.ErrorReporting.ReportEmploymentDeletion – Pokud je nastaveno na True, bude se
kromě chyb v aplikaci stejným způsobem upozorňovat administrátora, pokud některý
akademický pracovník si sám smaže svůj úvazek

Nastavení výpočtu hodnocení a způsobu, jakým se bude hodnocení zobrazovat
•

HAP.Evaluation.OverallEvaluationRuleBase

–

Umožňuje

vybrat,

která

z

přednastavených bází pravidel se použije pro výpočet celkového hodnocení. Použitou bázi
pravidel je možné zkontrolovat tak, že se přihlásíme jako administrátor a na hlavní stránce
klikneme na odkaz „Zobrazit bázi pravidel“.
•

HAP.Evaluation.OverallWorkloadRuleBase – Umožňuje vybrat, která z přednastavených
bází pravidel se použije pro výpočet celkového zatížení.

•

HAP.Evaluation.LimitedVisibility – Určuje, komu se bude hodnocení zobrazovat. Pokud
je nastaveno na False, uvidí všichni akademičtí pracovníci svá hodnocení. Pokud je
nastaveno na True, budou hodnocení vidět jen vedoucí pracovníci. To je užitečné především
ve fázi testování, kdy se ještě ladí standardy a další parametry hodnocení. Vedoucí
pracovníci vidí hodnocení pracovníků na své katedře a mohou posoudit, jestli nastavené
standardy souhlasí, nebo jestli je třeba je upravit. Akademičtí pracovníci v této fázi ještě
nevidí svá hodnocení (pole s hodnocením jsou zašedlá), aby je nemátlo to, že se jejich
hodnocení mění. Jakmile dojde ke shodě na konečné podobně standardů, nastavení je dobré
změnit na False, čímž se hodnocení zpřístupní i řadovým akademickým pracovníkům.

•

HAP.Evaluation.ShowStanadrdizedPointsOnly – Určuje, jak se budou zobrazovat
dosažené body za pedagogiku a za vědu. Pokud je False (standardně), budou se zobrazovat
klasické (nestandardizované) body. Protože pedagogika a věda jsou na různých škálách,
nelze počty bodů za pedagogiku srovnávat s počty bodů za vědu (jsou jakoby v jiných
jednotkách). Pokud je nastavena hodnota na True, budou se body zobrazovat v násobcích
standardů. Kolik bodů získal akademický pracovník v jednotlivých podoblastech
pedagogiky a vědy je pak vyjádřeno procentuálně. Každý z režimů zobrazování bodů má své
výhody a nevýhody.
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Nastavení ročníků hodnocení
•

HAP.EvaluationPeriods.FirstYear – První rok, který se bude uživatelům zobrazovat
v rozbalovacím poli pro výběr roku. Obvykle se jedná o rok, kdy byl IS HAP zaveden.

•

HAP.EvaluationPeriods.SelectedYearRelative – Určuje, který rok má být označen jako
aktuální. Jedná se o relativní posun (záporný, nebo kladný) vzhledem k současnému roku.
Například hodnota "-2" znamená, že pokud se v roce 2012 přihlásí uživatel do systému, tak
má standardně vybráno zobrazení úvazků za rok 2010.

•

HAP.EvaluationPeriods.Rok.Deadline – Pokud je tato hodnota nastavena, určuje datum,
do kdy je nutné vyplnit hodnotící formuláře pro daný rok (ten je v názvu nastavení, např.
HAP.EvaluationPeriods.2013.Deadline). Po uplynutí tohoto data nemají akademičtí
pracovníci možnost upravovat své formuláře s výjimkou těch, které jim byly vráceny
vedoucím k přepracování. Po uplynutí termínu akademický pracovník také nemůže přidávat
nové úvazky pro tento rok, nebo upravovat stávající. Administrátor v administračním
rozhraní může všechny tyto změny provádět i po uplynutí termínu. Prázdný řetězec
znamená, že pro daný rok nebude omezeno, do kdy lze formuláře vyplňovat.

Povolení, nebo zakázání předvyplňování dat z externích databází
•

HAP.ExternalDatabases.Enabled – Umožňuje povolit (True), nebo zakázat (False)
automatické předvyplňování dat z externích databází. V současné době se jedná o údaje o
aktivitách v pedagogice předvyplňované pomocí STAGu.

•

HAP.ExternalDatabases.Stag.KvalifikacniPraceWebserviceUrl – Adresa webové služby
STAGu pro kvalifikační práce.

•

HAP.ExternalDatabases.Stag.PredmetyWebserviceUrl – Adresa webové služby STAGu
pro informace o předmětech.

•

HAP.ExternalDatabases.Stag.RozvrhyWebserviceUrl – Adresa webové služby STAGu
pro získávání informací o rozvrzích vyučujících.

Nastavení chování stránky s formulářem
•

HAP.Form.TextAreaAutosizeEnabled – Při vyplňování formuláře se jednotlivá políčka
automaticky zvětšují, nebo zmenšují tak, aby se do nich obsah vešel. Toto chování je ale
možné potlačit změnou tohoto nastavení. Pokud je hodnota nastavení True, je automatická
změna velikosti povolena. Pro uživatele je tak vyplňování formulářů pohodlnější. Pro
použití této funkce je ale třeba moderní prohlížeč. Pokud je hodnota nastavena na False, je
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automatická změna velikosti zakázána. Tím dojde ke snížení komfortu, ale ke zrychlení
stránky zvláště na starých počítačích.
Speciální nastavení pro hodnocení publikací
•

HAP.PublicationsEvaluation.MaximalImpactFactor – Nejvyšší hodnota, kterou je možné
zadat u publikace do kolonky pro impakt faktor. Použije se, jen pokud je u této položky
formuláře nastaveno, že k ní mají akademičtí pracovníci zadávat i impakt faktor.

•

HAP.PublicationsEvaluation.CoeficientForCzechImapactedJournals – Koeficient pro
impakt faktor u článku v českých časopisech (toto nastavení se týká jen VŠE).

•

HAP.PublicationsEvaluation.CoeficientForEnglishImapactedJournals – Koeficient pro
impakt faktor u článku v zahraničních časopisech (toto nastavení se týká jen VŠE).

•

HAP.PublicationsEvaluation.MinimalProportionForAuthor – Minimální podíl bodů,
které dostane každý autor za článek. Nastavení je užitečné při hodnocení článků, u kterých
je vysoký počet autorů. Například u článků s pěti autory dostane každý pětinu z celkového
bodového hodnocení. Pokud by článek napsalo 100 lidí, dostal by každý jednu setinu, tedy
skoro zanedbatelný počet bodů. Pokud je u tohoto nastavení hodnota např. „0.1“, dostane
každý autor vždy alespoň jednu desetinu z celkového počtu bodů za článek.

Nastavení pracovních pozic
•

HAP.Positions.DisplayedPositions – Seznam pozic použitých v HAPu (oddělených
čárkou). Pozice se budou zobrazovat v různých nabídkách ve stejném pořadí, v jakém byly
uvedeny zde.

•

HAP.Positions.DefaultStandards.*.Teaching - Tato skupina parametrů určuje tzv.
defaultní standardy pro pedagogiku, které se použijí pro situace, pro které nebyl nastavený
žádný standard. Např. hned po vytvoření nové katedry. Nula znamená, že tato oblast nebude
pro konkrétní pracovní pozici hodnocena. Hvězdičku v názvu nahraďte názvem pracovní
pozice (např. HAP.Positions.DefaultStandards.AssistantProfessor.Teaching).

•

HAP.Positions.DefaultStandards.*.Research – Význam tohoto nastavení je stejný jako
předchozího, jen zde se jedná o standardy ve vědě a výzkumu.

9.7.3.Sekce system.net/mailSettings
V této sekci souboru Web.config je možné nastavit parametry SMTP pro odesílání oznámení o
chybách administrátorovi (musí být povolen parametr HAP.ErrorReporting.Enabled).
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9.7.4.Volba báze pravidel
Matematický model, který se má použít pro výpočet hodnocení, je uložen v souborech ve formátu
XML. Tyto XML soubory obsahují jazykové proměnné a bázi pravidel, které se mají použít pro
výpočet (o ten se stará knihovna FuzzyControll). Jedná se o soubory model1.xml, který reprezentuje
model pro výpočet celkového hodnocení na základě hodnocení pedagogiky a hodnocení vědy, a
dále model2.xml, který obsahuje model pro výpočet celkového zatížení (z celkového hodnocení a
dalších funkcí akademického pracovníka). Tyto soubory jsou uloženy v adresáři Resources
v knihovně HAP.BusinessLogicLayer).
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