


REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE

REGISTRACE HODNOTITELE 

Nejprve je nutné, abyste provedli registraci nového uživatele v systému 
a poté registraci hodnotitele.
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Na webových stránkách ISTA (informační systém TA ČR) klikněte v pravém horním rohu 
na REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE.

Vyplňte Jméno, příjmení, e-mail a heslo do formuláře. Potvrďte, že jste vzali na vědomí informaci 
o zpracování osobních údajů a poté klikněte v levém dolním rohu na tlačítko Registrovat nový účet.

https://ista.tacr.cz/
https://ista.tacr.cz/


Následně se objevíte na "domovské stránce" uchazeče. Pro úplné dokončení registrace
uživatele je zapotřebí potvrdit zadanou e-mailovou adresu (ve své e-mailové schránce
vyhledejte potvrzovací e-mail a klikněte na odkaz).
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1 Na "domovské stránce" uchazeče klikněte v horní liště na záložku HODNOTITELÉ 
a poté na tlačítko Registrace hodnotitele.

A nebo na na stejné stránce klikněte v pravém horním rohu na symbol "listu"

nebo v levém dolním rohu na tlačítko Moje pracovní činnosti.



Na následující stránce "Pracovní činnosti" na záložce Mohu spustit klikněte na řádek Registrace hodnotitele.

Na další stránce Kontrola rodného čísla vyplňte rodné číslo a poté klikněte na pokračovat. 
Tento krok lze přeskočit (např. v případě cizinců se rodné číslo nevyplňuje). Přeskočení tohoto kroku však nedoporučujeme,
protože v případě, že je již vaše rodné číslo v systému evidováno, nepůjde vám registrace dokončit. Pokud je vaše rodné
číslo v systému již zadáno, kontaktujte nás přes e-mail: hodnotitele@tacr.cz.
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Na stránce "Žádost o zařazení do evidence externích oponentů" klikněte na tlačítko Upravit
data osoby a po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko Uložit. 
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Povinná políčka jsou označena červeně. Téměř u každého políčka je nápověda. Dávejte si pozor při vyplňování
oboru CEP (hlavní a vedlejší se nesmí shodovat) a také nezapomeňte vyplnit TA ČR obory.

Poznámka k vyplnění formuláře:



Uložením registrace se dostanete zpět na domovskou stránku uchazeče, na které v "Pracovních činnostech"
kliknete na záložku Přidělená práce a znovu na řádek Registrace hodnotitele.
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Tímto se dostane zpět na již uložený formulář. Pro dokončení registrace stačí kliknout na tlačítko Odeslat
registraci.
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Následuje poslední přesměrování zpět na domovskou stránku uchazeče, kde na vás v pravém horním rohu
vyskočí hláška, že uživatel XY požádal o registraci do evidence externích oponentů.

Nyní vaše registrace jako hodnotitele bude v dalším kroku schvalována administrátorem hodnotitelů, který vám následně 
pošle e-mailem další informace k úspěšnému dokončení registrace.


