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• nová verze programu 2.8.0  spuštěna dne 20. 1. 2020  

      (plánované úpravy: Seminář pro poskytovatele 18. 9. 2019, schválení projednaných a navrhovaných úprav RVVI na jejím 

       350. zasedání dne 25. 10. 2019, Seminář o novinkách v oblasti VaVaI pro ředitele 28. 11. 2019, aktualita na RVVI.cz ze  

       dne 20.12.2019 o úpravách datových struktur + veškeré dotazy k úpravám: podpora.rvvi@vlada.cz) 

 

• rutinní úpravy pro rok 2020 (aktualizace datového modelu na rok 2020) 

 

• aktualizace dokumentace IS VaVaI 2020 (Nápověda rozhraní, Dokumenty ke stažení), verze programu 

 
Dokumenty ke stažení: 

Informační oblast CEA 2020   

Informační oblast VES 2020   

Informační oblast CEP 2020   

Informační oblast RIV 2020   

Struktury XML 2020 - CEP, RIV   

Struktury XML 2020 - Adresář osob   

Struktury XML 2020 - Adresář výsledků  

Termíny pro příjemce 2020   zveřejněno 28.11.2019   

Termíny pro poskytovatele 2020  zveřejněno 10.10.2019 

Postup při vykazování spolupráce s velkými výzkumnými infrastrukturami v RIV 

 

Nápověda rozhraní: 

Manuál příjemce pro práci s VAVER 2020  

Manuál poskytovatele 2020   

Seznam chybových hlášení WKS 2020  

Často kladené dotazy k VAVER 2020   

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VEŘEJNÁ DATABÁZE 
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• převod všech finančních údajů napříč celým systémem z tis. Kč na 0,00 Kč - CEA, VES, CEP - zobrazování ve 

veřejné databázi nadále v tis. Kč zaokrouhleně pro přehlednost, exporty údajů budou probíhat v haléřích + zavedení 

příslušných integrovaných a online kontrol správného formátu tohoto údaje (decimal 18,2) 

 

• revize a aktualizace číselníků (Kategorie výzkumu, Převažující kategorie výzkumu v programu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• rozšíření číselníku (část CEP) Stav průběhu řešení projektu o stav: O – Ukončený projekt s odloženým hodnocením 

(ukončený projekt s odloženým hodnocením, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v roce 2020 a v roce sběru 2021 

se dodávají údaje předepsané pro ukončené a zastavené projekty)  

       

       Výhradně pro grantové projekty GA ČR (G – skupiny grantových projektů ), v případě výběru tohoto stavu bude povinné    

       vyplnění polí PN6 * Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v českém jazyce (znakový, max. délka 254) PP a PN7 *   

       Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) PP. 

Oddělení informačních systémů Odboru informatiky ÚV ČR I www.rvvi.cz 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
FINANČNÍ ÚDAJE, ČÍSELNÍKY 
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• RVVI.cz (RIV - Rejstřík informací o výsledcích) - označení všech výsledků, které prošly hodnocením Modulu 1 dle 

Metodiky 2017+ (např. H17, H18, H19 atd.) přímo ve veřejné databázi 

 

• RVVI.cz (RIV - Rejstřík informací o výsledcích) - označení režimu publikování u všech výsledků druhu J – odborný 

recenzovaný článek přímo ve veřejné databázi (open access, open access s časovým embargem, omezený přístup, pouze 

metadata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VEŘEJNÁ DATABÁZE 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VEŘEJNÁ DATABÁZE 

• RVVI.cz (RIV / CEP) – úprava kontroly formátu identifikátoru vědce Researcher ID 

 

A92/G92 * Identifikátor vědce ResearcherID (znakový, délka 11/13) N 

  Identifikátor vědce v rámci Web of Science, je nepovinný a lze jej uvést souběžně s rodným číslem, identifikačním kódem 

  tvůrce a dalšími identifikátory. Vyplňuje se ve formátu X-0000-0000 nebo XXX-0000-0000 (kde X je písmeno). 

 

 

     Publons je další veřejně dostupný portál na platformě Web of 

     Science, který slouží především pro evidenci publikací, 

     recenzí a citačních metrik. V jednotlivých profilech  

     recenzentů jsou informace  o publikovaných recenzích, není 

     zde ovšem přístup k textu recenze ani recenzované publikaci. 

     ResearcherID účty jsou v novém nástroji Publons dostupné od 

     15. 4. 2019. 

 

 

 

 

 

 

Publons: I can confirm that we have updated the format of the researcher identifier to be [A-z]{3}-\d{4}-\d{4}. This new version gives 

us access to 156,000,000 potential IDs per year as opposed to the 260,000 previous IDs available so it is highly unlikely that this 

format will need to be changed in the future.  
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VEŘEJNÁ DATABÁZE 

Byl zaveden interní systém sledování úprav záznamů o výsledcích hodnocených dle Metodiky 2017+ v Modulu 1, resp. 

oprav výsledků či jejich odstraňování v databázi RIV. V této souvislosti bylo rozšířeno  vyhledávání v RIV o parametry: Období 

hodnocení a Finální známka včetně možnosti exportu vyhledaných záznamů. Doplněno označení všech výsledků, které prošly 

tímto hodnocením prostřednictvím grafiky přímo ve veřejné databázi (např. H17, H18…). 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VEŘEJNÁ DATABÁZE 

K verzi programu 2.8.0 byla dále dne 7. 2. 2020 doplněna interaktivní vizualizace dat do části RIV - Seznam vybraných 

výsledků hodnocených dle Metodiky 2017+ v Modulu 1 (2017 – 2018). Nástroj umožňuje analyzovat záznamy o výsledcích, 

které vstoupily do hodnocení v Modulu 1, a to nad databází RIV. Jedná se tedy o aktuální data s odkazem na příslušné záznamy 

přímo v IS VaVaI. Prezentaci tvoří 3 části: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obecná část, kde lze analyzovat záznamy dle roku hodnocení, předkladatele, finální známky, vědní oblasti, tvůrce výsledku či 

názvu výsledku. Připojena je i tabulka s bližšími informacemi o těchto záznamech obsahující prolink na jednotlivé záznamy v 

databázi IS VaVaI. 

 

• Specifická část se více zaměřuje na jednotlivé organizace a jejich organizační jednotky. Je možné filtrovat dle období 

hodnocení, názvu organizace, vědní oblasti či finální známky.  

 

• Mapa – vyobrazení počtu hodnocených záznamů na mapě ČR (dle sídla předkládající organizace). Je možné filtrovat dle 

období hodnocení, názvu organizace, vědní oblasti a finální známky. 
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INTERAKTIVNÍ PREZENTACE 
HODNOCENÍ DLE M17+ V MODULU 1 

Jedná se o aktuální data s odkazem na příslušné záznamy o výsledcích v databázi RIV, jsou tedy zahrnuty i opravy záznamů 

provedené předkladateli a naopak vyloučeny následující hodnocené záznamy, odstraněné z RIV jejich předkladatelem:  

 

H17 – Modul 1 

 

B - odborná kniha: Cooperation of the Moravian-Silesian (CZ) and Žilina (SK) Self-governing Regions in the EGTC TRITIA 

 

Social Sciences, finální známka: 4, RIV/46747885:24510/16:00000706!RIV17-MSM-24510___ - hodnocený záznam odstraněn 

předkladatelem Technická univerzita v Liberci/Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická dne 8. 11. 2019 

  

B - odborná kniha: Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing 

 

Humanities and the Arts, finální známka 4, RIV/61989592:15210/16:33162229!RIV17-MSM-15210___ - odstraněno 

předkladatelem Univerzita Palackého v Olomouci/Filozofická fakulta dne 8. 11. 2019 

 

H18 – Modul 1 

 

B - odborná kniha: Studies of Homeric Greece and koine of EIA styles revisited 

 

Humanities and the Arts, finální známka: 2, RIV/00216208:11210/17:10371456!RIV18-MSM-11210___ - odstraněno 

předkladatelem Univerzita Karlova/Filozofická fakulta dne 22. 4. 2019 !!   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTM1MDJkOWYtNWZmMS00MjI2LTg1NzYtZDI1ZjRlMWQ1NDNkIiwidCI6IjZjNmIzYTI4LWQ2MzEtNDgxMi1hMTQzLWNhNWY2NzFjNTVhYyIsImMiOjl9
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - RIV 

• část RIV - u vyřazovacích dodávek nastavení pole VR04 * Důvod požadovaného odstranění výsledku (znakový, max. 

500 zn.) z nepovinného na povinné 

 

• část RIV - doplnění nových datových polí u výsledků druhu J – odborný recenzovaný článek v souvislosti s open access 

(včetně grafického znázornění způsobu publikování ve veřejné databázi a aktivního prolinku): 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - RIV 

 

• část RIV – upřesnění datového pole R86 * Odkaz na webovou stránku u výsledků druhu J – odborný recenzovaný 

článek v souvislosti s open access: 
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Co mám vyplnit v poli R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou 

stránku výsledku u výsledků druhu J – recenzovaný odborný článek? A v souvisejícím poli R94 * Způsob publikování? 

R94 * Způsob publikování (znakový, délka 1) P 
Vyplňuje se povinně u druhu výsledku J. Uvede se kód dle číselníku: 
  

A = Open Access - trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji 

článků) bez omezení. V poli R86 se vyplní link na plný text výsledku. Dále pokud je vyplněno u výsledku DOI, pak povětšinou bývá 

zobrazena i informace, zda se jedná o open access a zda je k dispozici fulltext. Ve WoS je tento údaj rovněž - otevřený zámeček = open 

access. Pokud by žádná z výše uvedených možností nepomohla, pak existuje adresář časopisů s uvedením způsobu publikování: 

https://doaj.org/ 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – OA 

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – OA s časovým embargem, 
omezený přístup 

B = Open Access s časovým embargem - zdroj, který je metadatovým přístupem do doby, než je uvolněn pro otevřený přístup 

k určitému datu. Embarga jsou stanovena podmínkami vydavatelů (volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od 

publikování, zpravidla 6-12 měsíců) nebo poskytovatelů financí nebo mohou být stanoveny samotným autorem. 

  
C = omezený přístup  - omezený přístup se týká zdroje s určitým typem omezení pro plně otevřený přístup, např. uživatel se 

musí do systému zaregistrovat, aby získal k tomuto zdroji přístup. Plný obsah je dostupný pouze předplatitelům nebo uživatel 

musí autorovi nebo správci systému odeslat žádost pro získání přístupu ke zdroji, případně je přístup ke zdroji omezen na 

konkrétní komunitu (např. univerzitní knihovní systémy apod.). V R86 se uvede odkaz na stránku, ze které vede přístup 

k plnému textu článku. 
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D = pouze metadata - přístup pouze k metadatům se týká zdroje, kde je přístup k výsledku omezen pouze na katalogizační / 

bibliografický popis tohoto výsledku, avšak plný text není v systému, ani na jiné platformě k dispozici a nelze jej na primární zdroj 

s otevřeným přístupem ani odkázat.  

 

V poli R86 by měl být uveden odkaz na katalogizační / biblio záznam tohoto výsledku v katalogu (ideálně v souborném 

katalogu NK), příp. na záznam o tomto výsledku v příslušném časopise (obsah daného čísla, ze kterého je zřejmé, 

že tento článek byl vydán),na stránkách např. vysoké školy, která je tvůrcem tohoto výsledku, pokud takový záznam 

existuje a VŠ ho eviduje.  

 

Pokud neexistuje žádný odkaz na metadata výsledku, pak pole R86 zůstane prázdné. 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – pouze metadata 
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TIP 1 - pokud potřebujete zjistit způsob publikování u menšího počtu záznamů: 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – způsob publikování 

Podmínka: existence DOI článku 

Příklad: Pokud DOI výsledku je 10.1186/s13002-018-0252-5, pak url DOI je: https://doi.org/10.1186/s13002-018-0252-5 a 

pokud si před text "doi" doplníte oa, tak budete přesměrováni přímo na plný text výsledku, pokud existuje (nebo na omezené 

přístupy, kde bude vyžadováno heslo, registrace apod.), viz https://oadoi.org/10.1186/s13002-018-0252-5, pak jen příslušný 

link s plným textem zkopírujete do pole R86: https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-

0252-5 (=odkaz na plný text výsledku). 

Jak zjistím způsob publikování článku? 

https://     doi.org/10.1186/s13002-018-0252-5 oa 

https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5 

https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
https://ethnobiomed.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13002-018-0252-5
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – způsob publikování 

TIP 2 - pokud potřebujete zjistit způsob publikování u většího počtu záznamů: 

Pokud je známo DOI článku, pak lze k dohledání informace o způsobu publikování výsledku použít také nástroj Simple 

Query Tool – princip je podobný jako u nahrávání kontrolních čísel výsledků ve VaVER - do pole Submit DOIs vložíte 

hromadně všechna DOI článků, u kterých potřebujete zjistit způsob publikace (vždy jedno DOI na řádek), do příslušného 

pole připojíte svůj email a potvrdíte. Obratem obdržíte email se dvěma přílohami ve formátu *.csv a *.jsonl, ve kterých jsou 

obsaženy všechny potřebné informace včetně url adresy na plný text výsledku, pokud je tento k dispozici. Popis formátu 

těchto dat je k dispozici zde. 

is_oa (true / false) – poskytne odpověď na to, zda je článek open access (pravda/nepravda). V případě, že is_oa = true, 

pak v poli R94 vyplníte volbu A = open access. V případě, že je u článku uvedena hodnota „false“, pak je informace o 

jiném než open access přístupu uvedena přímo na doi_url (např. pouze oprávnění uživatelé se dostanou na plný text 

výsledku, předplatné, zakoupení článku, platba za zhlédnutí – pay-per-view apod.) 

best_oa_url, url_for_pdf – analogie pole R86 * Odkaz na plný text výsledku (open access) nebo na domovskou 

stránku výsledku – hodnotu v poli best_oa_url lze tedy zkopírovat do pole R86. 

Jak zjistím způsob publikování článku? 

http://unpaywall.org/products/simple-query-tool
http://unpaywall.org/products/simple-query-tool
http://unpaywall.org/products/simple-query-tool
http://unpaywall.org/products/simple-query-tool
http://unpaywall.org/products/simple-query-tool
http://unpaywall.org/data-format
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER – RIV – způsob publikování 

TIP 2 - pokud potřebujete zjistit způsob publikování u většího počtu záznamů: 

Jak zjistím způsob publikování článku? 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - RIV 

 

• RIV: nastavení kontroly pole R64 * Počet účastníků akce (číselný, délka 4) - počet účastníků konference / resp. počet 

vystavovatelů (pro R05 = E) 

 

V poli musí být vyplněno celé kladné číslo. 

  

• RIV: upřesnění popisu pole R90 * EID výsledku v databázi Scopus (znakový, délka 50) 

 

Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, C, D v případě, že je k dispozici, tj. pokud je výsledek evidován v databázi Scopus společnosti 

Elsevier. Uvádí se bez prefixu "EID=" ve formátu 2-s2.0-XXXXXXXXXXX, kde X jsou číslice. 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - RIV 

 

• RIV: upřesnění popisu pole R87 * DOI výsledku  

 

R87 * DOI výsledku (znakový, max. délka 254) PP 

  

Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, C, D. DOI (Digital Object Identifier), který identifikuje výsledek, se uvede, pokud údaj existuje a 

je znám. Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku. V případě, že DOI nevyhovuje 

webové kontrolní službě, požádá předkladatel výsledku provozovatele IS VaVaI 2.0 prostřednictvím Helpdesku IS VaVaI 2.0 o 

zařazení předmětného DOI do Registru výjimek DOI. Svou žádost doloží snímkem těch stran publikace, kde je uveden název, 

vydavatel a předmětné DOI publikace, nebo odkazem na primární zdroj na www, ze kterého budou tyto informace patrné (např. 

www stránka informací o publikaci u nakladatele/vydavatele). DOI se uvádí bez mezer ve formátu začínajícím 10.XXXX 

(bez prefixu „DOI:“ a bez URL odkazu https://doi.org/....). DOI může mít např. tyto tvary: 10.1038/issn.1476-4687, 

10.1000/123456 nebo 10.97812345/99990 apod. 

  

                           

     10.1000/182 

      Manuál mezinárodní nadace DOI 

     10.1145/336597.336660  
     stať z konf. sborníku publikovaná spol. ACM 

     10.1016/j.acalib.2006.04.004  
     článek z časopisu Journal of Academic Librarianship 

     10.1045/may2019-allen  
     článek z časopisu The Magazine of Digital Library Research 

     10.21062/ujep/229.2019/a/1802-212X/SO/12/1/3  
     článek z časopisu Studia Oecologica 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - CEP 

• část CEP - zavedení nových datových polí v souvislosti se sledováním veřejných zahraničních zdrojů (účelová podpora) 

financování projektů v CEP: 

 
B1 – Financování projektu za celou dobu jeho řešení 

  

FC7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP 

Uvedou se účelové finanční prostředky na projekt z veřejných zahraničních zdrojů (kupř. podpora z rozpočtu EU na projekty operačních 

programů). Uvádí se v případě, že taková finanční podpora projektu existuje. 

  

B2 – Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení 

  

FR7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP 

Uvedou se účelové finanční prostředky na projekt v daném vztažném roce z veřejných zahraničních zdrojů (kupř. podpora z rozpočtu EU na 

projekty operačních programů). Uvádí se v případě, že taková finanční podpora projektu existuje. 

 

C1.5 Údaje o financování účastníka projektu v jednotlivých letech 

  

GF7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP 

Uvedou se účelové finanční prostředky na účastníka projektu v daném vztažném roce z veřejných zahraničních zdrojů (kupř. podpora z 

rozpočtu EU na projekty operačních programů). Uvádí se v případě, že taková finanční podpora projektu existuje. 

  

C2.1 Údaje o financování účastníka ukončeného projektu a ukončeného projektu s odloženým hodnocením 

  

GF8 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 14, počet desetinných míst 2) PP 

Uvede se výše účelových finančních prostředků poskytnutých na projekt z veřejných zahraničních zdrojů (kupř. podpora z rozpočtu EU na 

projekty operačních programů) skutečně vyčerpaná účastníkem projektu, a to za celou dobu jeho účasti na projektu. Uvádí se v případě, 

že taková finanční podpora projektu existuje. 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VAVER - CEP 

• část CEP – upřesnění termínu „skutečně čerpané finance“ - IS VAVAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCE PLÁNOVANÉ - finance, které byly (na základě žádosti nebo jiného předpisu) v procesu rozhodování poskytovatele 

přiznány danému příjemci. Tato částka je uvedena v rozhodnutí o poskytnutí podpory a v případě existence smlouvy o poskytnutí 

podpory je specifikovaná v této smlouvě. 

 

FINANCE PŘIDĚLENÉ – finance uvolněné poskytovatelem podpory na příslušný rok. Do přidělených financí daného roku se 

započítávají i nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV). Jedná se o částky, které nemusí být příjemcem v daném období zcela 

vyčerpány.  

 

FINANCE SKUTEČNĚ ČERPANÉ - údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu. Do 

skutečně čerpaných finančních prostředků se započítávají i finanční prostředky převedené do fondu účelově určených prostředků 

(FÚUP). 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
OSTATNÍ 

• RIV - návaznosti výsledku na výzkumné aktivity – postup k vykazování spolupráce s Velkými výzkumnými 

infrastrukturami (VVI)  

 

• CEP - blokace pole PND * Datum uvolnění podpory na projekt (datum) v minulém roce pro projekty se stavem řešení J - 

jednoletý projekt a Z – začínající víceletý projekt (uvádí se datum skutečného uvolnění podpory poskytovatelem v 

předchozím roce. V případě jednoletého a začínajícího víceletého projektu je tedy vyplnění tohoto pole nerelevantní)  

 

• CEA: upřesnění popisu pole CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• přegenerování sémantického klíče (u výsledků druhu M – uspořádání (zorganizování) konference, W - uspořádání 

(zorganizování) workshopu a E  - uspořádání (zorganizování) výstavy přidáno v sémantickém klíči datum zahájení akce 

(datzacakc). Důvodem této úpravy je shodný název akce, která se koná každoročně, v databázi se tyto akce zkonsolidují dle 

shodného názvu, přestože se jedná o akce různé, tedy o různé výsledky. Dále u výsledků druhu D – stať ve sborníku bude 

nově v sémantickém klíči použito ISSN, pokud neexistuje ISBN) 
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TERMÍNY PRO PŘÍJEMCE 2020 – RIV 

ÚDAJE O 
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DO 50 KALENDÁŘNÍCH 

DNŮ PO VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ 
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TERMÍNY PRO PŘÍJEMCE 2020 – CEP 

ÚDAJE O 

VYHLAŠOVANÉ 

SOUTĚŽI 

MIN.15 

KALENDÁŘNÍCH DNŮ 

PŘED VYHLÁŠENÍM 

ÚDAJE O 

VYHODNOCENÉ 

SOUTĚŽI 

DO 50 KALENDÁŘNÍCH 

DNŮ PO VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VYHLEDÁVÁNÍ A OPRAVY JIŽ 
HODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ 

NASTAVENÍ FILTRŮ  
POŽADAVEK NA ZÍSKÁNÍ KONKRÉTNÍ MNOŽINY JIŽ HODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ ZOBRAZENÍ  ČÁSTI DETAILU VÝSLEDKU S UVEDENÍM HODNOCENÍ  

PŘÍKLADY  

A) 
 
 
 
 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
C) 
 



Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace | www.vyzkum.cz 26 Oddělení informačních systémů Odboru informatiky ÚV ČR I www.rvvi.cz 

VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VYHLEDÁVÁNÍ A OPRAVY JIŽ 
HODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ 

UPOZORNĚNÍ:  
Výsledek, který již prošel hodnocením podle M17+  (Modul 1), 
bude možné opravit v RIV až po jeho odemčení ze strany ÚV ČR. 

Žádost je k dispozici ke stažení jak v prostředí VaVER, 
tak i v Rozhraní pro poskytovatele. 

OPRAVA JIŽ HODNOCENÉHO VÝSLEDKU V RIV - POSTUP 
1. Příjemce podpory: 

 stáhne formulář žádosti (viz obrázek), vyplní 
požadované údaje včetně řádného odůvodnění 
svého požadavku, 

 vyplněnou žádost odešle (e-mailem) příslušnému 
poskytovateli podpory. 

2. Poskytovatel podpory: 
 poskytne souhlasné nebo zamítavé stanovisko 

vyznačením přímo v žádosti  a odešle (e-mailem)  
na ÚV ČR (podpora.rvvi@vlada.cz). 

3. ÚV ČR: 
 na základě souhlasného stanoviska poskytovatele 

podpory odemkne výsledek  v RIV k opravě, 
 opravený výsledek opětovně uzamkne a zároveň 

označí jako hodnocený (např. H17, H18). 
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VERZE PROGRAMU 2.8.0 
VYHLEDÁVÁNÍ A OPRAVY JIŽ 
HODNOCENÝCH VÝSLEDKŮ 
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PŘIHLÁŠENO K HODNOCENÍ H17, H18 A H19 - AKTUÁLNÍ STAV OZNAČENÝCH 
VÝSLEDKŮ V RIV 
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CHYBY A NESROVNALOSTI V RIV 
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Zjištěné chyby v předaných záznamech do RIV k 2. 10. 2019  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

chyba počet výskytů 

kniha nenalezena v souborném katalogu ČR 2 

neplatné DOI 231 

neplatné ISBN 35 

neplatné ISSN 12 

neplatné Scopus EID 641 

neplatné UT WoS 118 

celkem 1 039 
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Příklady chyb  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

neplatné UT WoS: neplatné Scopus EID: 

00389218300018 eid=2-s2.0-85020074123 

0,552 9788056800294 

Není probíhá 

1210-7859 J 

UT WoS N 

xx 10.1088/1757-899X/379/1/012010 

probíhá 

neplatné ISSN: neplatné ISBN: 

PP 0-000-00000-0 

22839216- 1000000001 

N 97-8807-49229-54 

neplatné DOI: 

10.1186/s12864-018-4936-y,540 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00295450.2017.1389595 

10.22037/afb.v%vi%i.22173 
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Zjištěné chyby dle předkladatele – TOP 15  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

předkladatel počet chyb 

Česká zemědělská univerzita v Praze 221 

Ostravská univerzita 66 

Vysoké učení technické v Brně 45 

Revmatologický ústav 38 

Masarykova univerzita 28 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 26 

Ústav pro péči o matku a dítě 24 

Univerzita Palackého v Olomouci 24 

Česká geologická služba 23 

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 23 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 21 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích 21 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 19 

MemBrain s.r.o. 18 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 17 
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Duplicity a nesrovnalosti – TOP15  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

předkladatel duplicity / nesrovnalosti 

České vysoké učení technické v Praze 359 

Masarykova univerzita 270 

Vysoké učení technické v Brně 225 

Univerzita Karlova 101 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 76 

Západočeská univerzita v Plzni 70 

Univerzita Palackého v Olomouci 56 

Technická univerzita v Liberci 36 

Česká zemědělská univerzita 32 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 30 

Nemocnice Na Bulovce 26 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 26 

Fakultní nemocnice Ostrava 24 

Ostravská univerzita 24 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24 
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Neodstraněné chyby dle předkladatele  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

předkladatel počet neopravených chyb 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 16 

Krajská nemocnice Liberec, a.s. 7 

Ministerstvo vnitra 3 

Národní ústav duševního zdraví 1 

Policejní akademie České republiky v Praze 1 

SVÚM a.s. 1 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 1 

Vysoké učení technické v Brně 3 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 1 
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VYMAZANÉ PROJEKTY 

RIV 

SBĚR UPLAT POS ID VÝSLEDKU / KONTROLNÍ ČÍSLO NÁZEV VÝSLEDKU / PŘEDKLADATEL 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000054  

191890238 
Central European Comparative Study of Traffic ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2018 2017 MSM 
RIV/44994575:_____/17:N0000038 

191981870 
Assessment of noisiness of rumble strips ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000048 

191890232 
Developing Updatable Crash Prediction Model ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2018 2016 MSM 
RIV/25739018:_____/16:N0000009 

191988102 
Nation - branding in small - states foreign ...Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

2018 2017 MSM 
RIV/44994575:_____/17:N0000058 

191981878 
Fast Ecotoxicity Detection Using BiosensorsCentrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/00216305:26620/16:PU121374 

192146028 
Pulse Deposition of Zinc in Electrolytes ...Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut VUT 

2018 2017 MV0 
RIV/00007064:K02__/17:N0000074 

192045900 
Stanovení mezní experimentální bezpečné ...Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany 

2018 2017 MV0 
RIV/60461373:22330/17:43914376 

192046156 

X-ray powder diffraction data for (S)-Deschloroketamine ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a 

biochemické technologie 

2018 2017 MV0 
RIV/60461373:22810/17:43914376 

192046179 
X-ray powder diffraction data for (S)-Deschloroketamine ...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Rektorát 

2019 2018 MV0 
RIV/00023752:_____/18:43919369 

192127032 
A role for enhanced functions of sleep ...Národní ústav duševního zdraví 

2017 2016 MV0 
RIV/61989100:27240/16:86098909 

191941010 

FBG sensor of breathing encapsulated into ...Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a 

informatiky 

2019 2019 MV0 
RIV/00007064:K01__/19:N0000001 

192126983 
Forensic database of homemade and nonstandard ...Ministerstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav 

2017 2016 MV0 
RIV/00027049:_____/16:N0000037 

191910787 
Comparing a hydrodynamic model from fifth ...Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

2018 2017 MV0 
RIV/48135445:_____/17:N0000050 

192046071 
Radiační a nukleární ohrožení …Policejní akademie České republiky v Praze 

2017 2017 MV0 
RIV/00007064:K01__/17:N0000008 

191910741 
Species identification in forensic samples ...Ministerstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav Praha 

2017 2016 KLI 
RIV/27283933:_____/16:N0000051 

192048354 
Analýza umístění sustentakulárního ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

2017 2016 KLI 
RIV/27283933:_____/16:N0000050 

192048353 
Miniinvazivní osteosyntéza poranění ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

2018 2017 KLI 
RIV/27283933:_____/17:00005222 

192008344 
Implantace kardioverter-defibrilátoru ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

2019 2018 KLI 
RIV/27283933:_____/18:00006484 

192132863 
Srdeční resynchronizační léčba v ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

34 
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SBĚR UPLAT POS ID VÝSLEDKU / KONTROLNÍ ČÍSLO NÁZEV VÝSLEDKU / PŘEDKLADATEL 

2019 2018 KLI 
RIV/27283933:_____/18:00006145 

192132837 
Limitovaný versus extenzivní laterální ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

2019 2018 KLI 
RIV/27283933:_____/18:00006479 

192132860 
Cardioembolic stroke as consequence of ...Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

2018 2017 KLI 
RIV/27283933:_____/17:00005390 

192008402 
Poster SessionsKrajská nemocnice Liberec, a.s. 

2017 2016 MPO 
RIV/25797000:_____/16:N0000028 

191940476 
Structure of Al-Mg-Si cast and extruded ...SVÚM a.s. 

2016 2015 MSM 
RIV/00216305:26110/15:PU117685 

191452154 
Navrhování stokových sítí - Vybrané ...Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební 

2017 2016 MSM 
RIV/00216305:26110/16:PU122114 

191945875 
Provozování tlakové kanalizaceVysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební 

2018 2017 MSM 
RIV/44994575:_____/17:N0000069 

191981885 
Importance of dowels in transversal joints ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000049 

191890233 
Identification of Road Horizontal Alignment ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2019 2018 MSM 
RIV/44994575:_____/18:N0000022 

192089775 
Motorcycle door crashes: An evaluation ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2019 2018 MSM 
RIV/44994575:_____/18:N0000061 

192089799 
Land Use as a Motivation for Railway Trespassing: ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000050 

191890234 
Safety evaluation of Czech roundaboutsCentrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2019 2018 MSM 
RIV/44994575:_____/18:N0000017 

192089773 
Travel behaviour of seniors in Eastern ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2019 2019 MSM 
RIV/44994575:_____/19:N0000004 

192089824 
Differences in facial affect recognition ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2018 2017 MSM 
RIV/44994575:_____/17:N0000052 

191981873 
Use of Infrared Thermography to Detect ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000051 

191890235 
Free-flow vs car-following speeds: does ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000053 

191890237 
A Feasibility Study for Developing a Transferable ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2019 2019 MSM 
RIV/44994575:_____/19:N0000002 

192089823 
Personality and professional drivers’ ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

2017 2016 MSM 
RIV/44994575:_____/16:N0000055 

191890239 
Identification of Hazardous Locations in ...Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

VYMAZANÉ PROJEKTY 

RIV 
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Aktuálně: kontrola bibliometrizovatelných výsledků  

CHYBY A NESROVNALOSTI 
RIV 

- kontrola výsledků s uplatněním od roku 2016 

 

- shodné články s různými UT WoS / Scopus EID (desítky až stovky případů) 

 

- různé články se shodným UT WoS / Scopus EID 
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