
 
Seminář ASEP 
 

Kolektiv ASEP 
Knihovna AV ČR, v. v. i. 
 
 
Praha 13. 10. 2015,  
 
 



Program 

 RIV 2015, smluvní výzkum 
 Hodnocení AV 2015 
OPENAIRE 
 Identifikace výzkumníků (RID, ORCID…) 
 Struktura dat  - autority projektů, 

spoluprací 
 Nové formuláře ASEP, funkčnost, 

zpracování  
 Diskuse 
  



 Data 2015, opravy a mazání – xml předána 
poskytovatelům 

 Kontrola mazání a oprav  
 Smluvní výzkum 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-
zpracovatele/riv/smluvni-vyzkum/ 
Termín odevzdání xml souborů do KAV – 23. 10. 
2015 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RIV – sběr dat 2015 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/riv/smluvni-vyzkum/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/riv/smluvni-vyzkum/


 Klient – výstup x5.2 
 Zkontrolovat všechny záznamy v souborech,  zda byla 

provedena oprava, či byl záznam smazán.  
(IPAC nastavit zdroje „rozšířená ASEP“, najít záznam dle SYSNO, 
link do RIV – kontrola.) 

 Pokud je vše v RIV správně provedeno, přes klienta 
nastavit hodnotu pole „kontrola odstranění“ C51$f=1 
 
 
 

Pokud C51e=V, záznam je vymazán z RIV, odkaz do RIV v 
IPAC se odstraní automaticky. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RIV – Kontrola mazání a oprav 1 



 Důležité je prohlídnout, zda jsou záznamy odstraněny z RIV, protože pokud bude 
záznam v RIV smazán, není odkaz do RIV funkční. 
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Výstupy k peer review      

Druh dokumentu Uložené v repozitáři Zaslané poštou 

Článek v rec. periodiku 4968 0 

Monografie + sborníky 457 50 (9 je současně i uloženo) 
Kapitola v monografii 168 0 

Konferenční příspěvek 78 0 

Aplikovaný výsledek 82 0 

Elektronický dokument 9 0 

Ostatní 5 0 

Celkem  5767 50 

Hodnocení v AV 
ukládání plných textů 
Uložení plných textů k peer review 
• archivace plných textů 
• ukládání plných textů recenzí 
• ukládání citací 
Kontrola uložených plných textů 
Konečný výběr a řazení dle týmů – AA-gama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plné texty i recenze k plným textům se mohou ukládat dál. 

https://www.lib.cas.cz/aa-gama/


Bibl. záznam 

Citace 

Recenze 

Plný text 
publikace 

Plné texty 
recenzí 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Statistiky uložených dokumentů 
9.10.2015 

Dokumenty 

Přístup Počet 

Archív 11511 

Veřejně nepřístupný 1098 

Přístupný pro ústav 2472 

Veřejně přístupný s 
embargem 300 

Veřejně přístupný 5015 

Celkem 20396 

Recenze 

Přístup Počet 

Archív 714 

Veřejně nepřístupný 45 

Přístupný pro ústav 1 

Veřejně přístupný 84 

Celkem 844 

42% 

58% 

Přístupné z IPAC

Archív

Stažené 
internet 14103  

Vyžádané 
internet 110   

Stažené 
intranet 41714 

Vyžádané 
intranet 90 



Autoři mají vytvořena RID, a co dál? 

Hodnocení v AV 
RID 



Identifikátory v záznamech 
Handle, DOI, ISSN, E-ISSN, ISBN, ISMN, WOS, SCOPUS, 
PubMed 
 
Identifikátory vědeckých pracovníků 
Jednoznačné přiřazení výzkumných aktivit k 
výzkumníkovi. 
 
Uživatelské účty:        RID (WOS), ORCID  
Automatické přiřazení: vedidk (RIV, CEP), AIS (Scopus) 
GOOGLE Scholar,  ISNI, autgorita v NKP ……….. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Identifikace 



 
 

Identifikátory na webu 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/


Identifikátor ResearcherID (RID) -  příklad RID 
 má význam pro vědce, kteří mají uloženy záznamy ve WOS 
 veřejné metriky nad výstupy ve WOS (h-index, spolupráce, citační analýza) 
 propojení s ORCID 

 
Author Identifier SCOPUS (AIS) – příklad AIS 
 je automaticky přidělován autorům ve SCOPUS (případné chyby odstraněny na 

požádání) 
 veřejné metriky nad výstupy ve SCOPUS (h-index, spolupráce, citační analýza) 
 propojení s ORCID 
 
ORCIDiD – příklad ORCIDiD 
 celosvětově podporovaný a rychle se rozvíjejícím identifikátor 
 podpora vydavatelů – uložením identifikátoru do metadat publikací => jednoznačná 

identifikace v CROSSREF, WOS, SCOPUS  
 podpora poskytovatelů (HORIZONT2020) 
 umístěním odkazů propojuje všechny identifikátory 

Identifikace autorů 
Charakteristika vybraných ID 

http://www.researcherid.com/ProfileView.action?SID=T1Hs4qusJIqrtoVOeuo&returnCode=ROUTER.Success&queryString=KG0UuZjN5Wmto1qoydR%252FNmH4Qj2oxSQnA33ecL%252FNV%252B4%253D&SrcApp=CR&Init=Yes
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35571624100
http://orcid.org/0000-0002-4931-7960
http://orcid.org/0000-0002-4931-7960


 Vývoj mezinárodního identifikátoru ORCIDiD naznačuje, že se postupně 
stává globálním trvalým jedinečným identifikátorem. Řada českých autorů, 
kteří publikují v mezinárodních časopisech nebo žádají o mezinárodní granty si 
identifikátor ORCIDiD již vytvořila na základě doporučení či nařízení vydavatelů, 
poskytovatelů finanční podpory, pracovišť a dalších subjektů, které tento identifikátor 
podporují. Vytvoření uživatelského účtu je zdarma a přístupné pro 
každého vědce. 

 Správa účtu je jednoduchá, lze ji sdílet s dalším uživatelem. 
 Do uživatelského profilu je možno uložit důležité informace, které se 

týkají vědecké působnosti. (životopis, údaje o vzdělání, pracoviště, výčet 
řešených projektů, varianty jmen, klíčová slova oboru…) 

 Autor rozhoduje, které informace z profilu budou přístupné veřejnosti, 
dalším uživatelům a soukromé. 

 Podpora automatického importu publikací z různých systémů. 
 Profil je propojen uloženými odkazy s webovými stránkami a ID profilů 

autora v jiných databázích.                                          více zde 
 

Identifikace autorů 
ORCID 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/orcidid/


 
 
 

 

Identifikace autorů 
RIV, CEP - vedidk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/knav-k/0106219 

Identifikace autorů 
RIV, CEP - vedidk 

Výsledky autora RIV 

Projekty autora CEP 

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/knav-k/0106219
https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/knav-k/0106219
https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/knav-k/0106219


 
 

klient 

IPAC 

Analytika ASEP 



 
Webový prohlížeč:  FF, IE, CHROME,  
Přihlášení:    z IPAC do MyASEP 
Uživatelské účty: 
   Účet zpracovatele  
   Anonymní účet (přihlášení: zkratka ústavu-A) 
      KNAV-K-A heslo - zašleme 

   Individuální účet 
Záznamy: 
Vytváření, editace, mazání, ukládání plných textů, kontroly 
jak bibl. záznamů, tak autorit v IPAC. 
Nápověda: Propojení formulářů s manuálem ASEP 
 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
charakteristika 
 



 Vytvoření nového záznamu 
 Uložení, tisk záznamu 
 Kopie záznamu 
 Odeslání záznamu do IPAC 
 Editace všech záznamů 
 Mazání záznamů 
 Ukládání plných textů 
 Ukládání citací 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Záznamy – 1. fáze 
 



 Kontrola odkazů (WOS, SCOPUS, DOI…) 
 Kontrola správnosti vyplnění polí (např. mezera 

na začátku) 
 Kontrola duplicit 
 Kontrola RIV 

 
 Výstupy xml 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Kontroly záznamů – 1. fáze 
 



 Vyhledání autority 
 Vytvoření nové autority ve formuláři 
 Editace autority přes formuláře 
 Kopie autority (aby se daly upravit údaje třeba u 

konference a uložit) 

 
Nové formuláře 
Autority – 1. fáze 
 



 Import záznamů z WOS a SCOPUS 
 Nabídka nových záznamů  WOS a SCOPUS/ústav/vědec ve vedlejší databázi 
 (na základě RID, ORCID, AIS, alertů…) 
 Smazání  záznamů, které nepatří ústavu 
 Zjištění přítomnosti záznamu v ASEP, pokud je uložen – doplnění údajů 
 Nové – uložení 

 Import/Export záznamů z/do BibTex, RIS 
 Import/Export záznamů z/do ORCID (3. fáze) 
 

 
Nové formuláře 
Importy/exporty – 2. fáze 
 



 
 
 
 
 

Alert WOS-příklad: 
http://www.lib.cas.cz/asep/cosmotron/alert_wos.txt 
http://www.lib.cas.cz/asep/cosmotron/priklady.xlsx 

 

WOS, 
SCOPUS 

Doplnit 
údaje? 

Doplň údaje 

Nový 
záznam 

A 

N Záznam 
 v 

ASEP? 

A 

A 

Vytvořit 
nový? 

N 

N 

 
Nové formuláře 
WOS, SCOPUS – 2. fáze 
 

http://www.lib.cas.cz/asep/cosmotron/alert_wos.txt
http://www.lib.cas.cz/asep/cosmotron/


 Uložení popisu vědeckých dat 
 Uložení souborů vědeckých dat  
 Uložení velkých souborů vědeckých dat na datové úložiště 
 Uložení odkazů na vědecká data do záznamu 
http://hdl.handle.net/11104/0216591 
Vědecká data zde: 
http://figshare.com/articles/CBOL_Protist_Working_Group_Barcoding_Eukaryoti

c_Richness_beyond_the_Animal_Plant_and_Fungal_Kingdoms_/117631 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Vědecká data – 2. fáze 
 

http://hdl.handle.net/11104/0216591
http://figshare.com/articles/CBOL_Protist_Working_Group_Barcoding_Eukaryotic_Richness_beyond_the_Animal_Plant_and_Fungal_Kingdoms_/117631
http://figshare.com/articles/CBOL_Protist_Working_Group_Barcoding_Eukaryotic_Richness_beyond_the_Animal_Plant_and_Fungal_Kingdoms_/117631


 Nové druhy dokumentů (booklet, přednáška bez 
výstupů, film, media) 

 Možnost exportu všech druhů dokumentů do RIV 
jako O – ostatní 

 DOI – možnost zadat u všech druhů dokumentů 
 Zápis dalších identifikátorů článků v dalších  

databázích (Medline) 
 Zápis identifikátoru GOOGLE SCHOLAR, RIV 
 Uložení odkazů na vědecká data 
 

 
Nové formuláře 
Datová struktura 
 



 
 

OpenDOAR 
Databáze repozitářů 



Portál OpenAIRE je financován z rozpočtu 
Evropské komise a poskytuje služby nad 
digitálními archivy a institucionálními repozitáři 
s otevřeným přístupem v oblasti vědy.  
https://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni-
stranka/exporty-z-asep/#openaire 
Evropské projekty – H2020, FP7 .. podpora 
- otevřeného přístupu nejen k publikovaným 
výsledkům, ale i k datům, 
- identifikace ORCID. 

OpenAIRE 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni-stranka/exporty-z-asep/%23openaire
https://www.lib.cas.cz/asep/zkusebni-stranka/exporty-z-asep/%23openaire


Data z ASEP jsou 1x týdně pravidelně 
automaticky sklízena (OAI). 
Podmínka pro sklízení: 
Druhy dokumentů: J, B, M, C/K, V.  
Plný text (přístupný OA, nebo na vyžádání) –  
 
https://www.openaire.eu/search/find 

 
OpenAIRE 
Export dat z ASEP 
 

https://www.openaire.eu/search/find
https://www.openaire.eu/search/find


 
OpenAIRE 
Data z 6 tis. repozitářů 
 

 



 
OpenAIRE 
Data z ASEP, NUŠL a dalších repozitářů 
 

ELiS 



 
OpenAIRE 
Data z ASEP, NUŠL a dalších repozitářů 
 

 



Rozlišení ISSN a E-ISSN v metadatech pro 
OPENAIRE 
 
 

E-ISSN, OPENAIRE 
Zápis v ASEP 



    

Vyplnění pole je podmíněně povinné u všech typů 
dokumentů. Uvádí se všechny projekty, za jejichž finanční 
podpory vznikl daný výsledek.  Příjemcem či 
spolupříjemcem projektu musí být autor/ústav AVČR. 
 
Pokud jsou u výsledku uvedeny projekty, kde nositelem 
projektu není autor/ústav AVČR, doporučujeme tyto 
projekty neuvádět, nebo  zapsat do poznámky. 

 

Projekty 
Uvedení projektů v ASEP 



 Projekty CEP – exportuje se do RIV 
Finanční prostředky jsou udělovány tuzemskými agenturami z rozpočtových 
prostředků a evidované Radou pro výzkum a vývoj.  Zápis čísla projektu a 
poskytovatel jsou uvedeny v databázi CEP: 
http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do 
 

 Další zdroje financování – výběr z rolety – exportuje se do RIV 
O – operační programy 
R – rámcový projekt EK 
V – jiné veřejné zdroje 
N – neveřejné zdroje 
I – institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace 
 

 Projekty ostatní  
 Projekty AV, další zahraniční projekty, kde je příjemcem ústav/autor. 
 
 Projekty EU – export OPENAIRE 
 

Projekty 
CEP, další financování, ostatní, EU 

http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do


 
 

Přehled projektů ústavu 



 
ASEP 
Autority - projekty 
 
Autority projektů mohou editovat a vytvářet 

všichni zpracovatelé. 
Zápis projektů v článcích – různý, v ASEP – 

sjednocení.  
 Zápis projektů CEP: 
  zápis podle IS VaVAI (číslo s prefixem-

programem) (projekty začínající2015 budou 
doplněny,pokud již jsou výsledky, vytvořte autoritu) 

 Zápis projektů EU 



Projekty EU – exportuje se do OPENAIRE 
Výsledek vznikl za finanční podpory projektů Evropské Unie. (např. FP7, 
H2020..) 
Databáze CORDIS – http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 
 

Projekty 
EU 

http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html


Projekty 
EU – CORDIS, hledání projektu 



CORDIS – databáze projektů EU 

Projekty 
EU, CORDIS, záznam projektu 

Číslo projektu=Project reference 

Program=Funder under 

Název 

ACRONYM 

Číslo CORDIS 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/89743_en.html


CORDIS – databáze projektů EU 

Projekty 
EU, autorita ASEP 



Projekty 
Příklad zápisu 



 
ASEP 
Autority – spolupráce   
 
Jednotnost zápisu – čistí KNAV. 
Název instituce:  
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 
fakulta 
 
Využití – na AA grafické vyobrazení spolupráce 
s VŠ a dalšími subjekty v ČR.  
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-
zpracovatele/manual/popis-poli/#C63a 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/%23C63a
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/%23C63a


 
 

Manuál ASEP 



 

 Představení funkčnosti myASEP  
 Zpracování v nových formulářích  
 Podpora 

Nové formuláře 
Funkčnost a zpracování 



Požadavky třídíme, začleňujme: 
 
IPAC – revize zobrazovacích formátů, rozšíření limit 
Fasety – správná funkčnost. 
Zvažujeme zapojení citace.com 
Návrhy pro nové druhy dokumentů, funkčnost. 
 

Úpravy ASEP 



Podněty pro  další úpravy ASEP pište jako ucelený text, bez 
odřádkování (ENTER). 
 
 

Úpravy ASEP 



 
Shrnutí 
  
  RIV – prohlédnutí oprav (zejména výmaz) 
 Smluvní výzkum – odevzdat paní Černé xml 
 Identifikace – doplnění identifikátorů autorů 

vedidk, ORCID 
 Zpracování 
 Kontrola autorit projektů (dle pokynů KNAV) 

 Důkladná kontrola záznamu již před 
 odesláním do IPAC. 
 (desatera) 



 

 Pokračovat v ukládání záznamů a plných 
textů 

 Přechod na nové formuláře – listopad 
 Pracovní setkání k novým formulářům 

proběhne po praktickém vyzkoušení na 
pracovištích 

Závěr 
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