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Osnova 

 RIV 2014 
 Formuláře, klient – úpravy ARL 
 Na co se ptáte?!  Knihy – povinný výtisk. 
 Kontroly dat – postup 
 Termíny 

 Hodnocení 2015 a ASEP 
 Týmy, obory, hodnotící kriteria 
 Ukládání plných textů (repozitář/archiv pro 

hodnoceni), citace  
 Identifikace autorů (RID) v ASEP  



GARANT – už se nevyplňuje 



Výzkumná zpráva 
„obyčejná“  

Do RIV se odevzdává jako druh  OSTATNÍ – „O“ 



Výzkumná zpráva  
„utajované informace“ 
Do RIV se odevzdává jako druh V – výzkumná zpráva. 
Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledek výzkumu, vývoje a inovací, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 
písm. g) nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31. 12. 2009 a od 1. 1. 2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 
písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu 
(např. zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů).   

 



Výzkumná zpráva  
souhrnná 

Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných 
výsledků projektu aplikovaného výzkumu s účelovým nebo 
smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje 
výsledky řešení projektu a vyjadřuje se k naplnění stanovených 
cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný 
charakter, tj. nemusí být veřejně dostupná.   

 



Kód důvěrnosti údajů 
veřejně přístupné 

Předmět řešení projektu nepodléhá ochraně podle zvláštních právních 
předpisů. Dodané údaje jsou úplné a odpovídají skutečnosti. 

Ve většině případů jsou údaje veřejně přístupné, což je nastaveno 
u všech záznamů, pokud nevyberete jinou volbu. 



Kód důvěrnosti údajů 
obchodní tajemství 

Předmět řešení projektu je předmětem obchodního tajemství dle 
§§17-20 Obchodního zákoníku. Dodané údaje byly upraveny tak, 
aby jejich zveřejněním nebyla porušena ochrana pravého 
předmětu řešení projektu. 

 



Kód důvěrnosti údajů 
utajované 

Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních 
právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo 
ohrozit činnost zpravodajské služby. Dodané údaje byly upraveny 
tak, aby jejich zveřejněním nebyla porušena ochrana pravého 
předmětu řešení projektu. Detailní specifikace způsobu označení 
upravených údajů a vymezení množiny údajů, které se mohou 
upravit, je uvedeno ve zvláštním dokumentu. 



Další úpravy 

L2 – mapa, nové pole ISBN 
Délka polí – zvětšena 
Počet stran výsledku 
Počet stran knihy 



Co je psáno, není dáno 
konferenční příspěvky mohou mít i pouhé ISSN 

Popis druhů dokumentů: 
http://www.vyzkum.cz/storage/att/83DFD40EB529D3896B79E6059

ABADD54/RIV14s1.pdf 
 Definice „Článek ve sborníku…… 
Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané 

konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých 
autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN 
a současně ISBN kód , nebo jen ISBN kód, nebo jen ISSN kód 

. Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován 
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference 

Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo kód ISSN, případně ISSN i ISBN kód,  
b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má 

zdroj přidělen kód ISBN nebo kód ISSN, případně ISSN i ISBN kód, c) článek ve 
zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše  uvedených databází, které 
je věnováno publikaci konferenčních příspěvků,  a který má celkový rozsah 
minimálně 2 strany. 

 

http://www.vyzkum.cz/storage/att/83DFD40EB529D3896B79E6059ABADD54/RIV14s1.pdf
http://www.vyzkum.cz/storage/att/83DFD40EB529D3896B79E6059ABADD54/RIV14s1.pdf


 
Zpracování dat 2014  1 
Projekty bez výsledku  2 
 Počet odevzdaných záznamů do RIV 2011   8666 
Počet odevzdaných záznamů do RIV 2012   7903 
Počet odevzdaných záznamů do RIV 2013   8436 
Počet dat sběru RIV 2014  (12.2.2014)                6772  
 
Projekty bez výsledku: 
Ukončené projekty CEP, které nemají výsledek v RIV. 
 
 



Kontroly dat ARL – 3 
duplicity 

Duplicitu vytvoříme, pokud autor z AV uvádí v afiliaci dva ústavy 
AV, v ostatních případech odstraníme. 

http://www.lib.cas.cz/asep/seminare/pom/duplicity.pdf 
 

http://www.lib.cas.cz/asep/seminare/pom/duplicity.pdf


Kontrola dat, která budou/nebudou 
odevzdána na AA - 4 



Posun roku sběru - 5 

Do RIV by se měla odevzdat data: 
Rok vzniku  2013 a méně  
Rok vzniku  2014 – pro projekty, které končí 
 
Označit záznamy, které nepůjdou letos do RIV 

jako  „neodeslané“ (nebudou vyhledatelné 
v IPAC) 

Změna  roku sběru  na 2015 v klientovi. (pole 
c26$d) 

 

 



Posunutí roku sběru 

Pokud nechcete záznamy označené rokem sběru 2014 
odevzdat  letos, můžete v klientu nastavit u záznamu 
rok sběru 2015. (pole c26$d). 

Klient: 
 
 
 
 
 
 
Pozor – nazpět již to nejde! (požádat KNAV) 
 
 
 
 
 
 
  

2014 2015 

 



Spolupráce - 6 
obory, autoři, projekty RVO 
V záznamech kde je spolupráce, je nutné 

doplňovat obory spolupracující 
instituce. 



Kontroly dat ARL - 7 
klient, výstup T1.1 
Upravujeme! Až bude hotovo, budete upozorněni. 
Doplnění RČ – vyčištění autorit autorů pracoviště, propojení forem 

jmen autorů 
Upozornění na projekty – vyčištění autorit projektů pracoviště 
Upozornění na nevyplněná pole, ISBN. 
 
 
 
 
 
 
Varování – upozornění – WARN.:  
Chyby – chybová hlášení -  
 

Zkratka ústavu 



WARN.: Projekt FSIJ- 13-2046 nemá řešitele z AV 
Hledání projektu – CEP, Google 



Úprava projektu klient 

 
 

WARN.: Projekt FSIJ- 13-2046 nemá řešitele z AV 
Oprava: Změna autority projektu v klientovi - poskytovatel ostatní 
ZF IPAC: 
Grant ostatní:  VUT(CZ) FSIJ- 13-2046  

 
 
 
 
 

FSIJ- 13-2046  

FSIJ- 13-2046  

VUT 



Příklad projektu, číslo smlouvy 



Hledání čísla projektu v CEP 



 
Kontroly ARL 
WARN.: Projekt M300010902 nemá řešitele z AV 

 
Jedná se o projekty AV, nejsou v CEP 
Vyplnění autority projektu: 



Doplnění projektu do 
záznamu odevzdanému v RIV 
Zadáte požadavek do KNAV 
 
Vytvoření duplicitního záznamu „mimo 

ASEP“, který se odevzdá do RIV se 
sběrem 2014.  

 



Odkaz na webovou stránku 
 Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku nebo na domovskou stránku výsledku.  
 Pro  publikační výsledky se jedná o odkaz na webovou stránku, ze které je dostupný plný text 

výsledku. Je-li plný text výsledku veřejně dostupný z webu vydavatele, uvede se odkaz na 
stránku výsledku na tomto webu. Je-li plný text výsledku archivován v institucionálním repozitáři 
předkladatele, uvede se odkaz do tohoto repozitáře. 

 Pro patenty se jedná o odkaz na stránku s informacemi o patentu u příslušného patentového 
úřadu (originální dokument). Analogicky se postupuje pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, 
plemena, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy. 

 Pro software se uvede domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a 
odkud lze software spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné 
úpravy. 
 
Manuál 
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/#T856u 
 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/


Kontrola DOI, UTISI 

 
 
 
 

2014 

2014 

 



Opravy v RIV, mazání v RIV - 8 

Oprava:  
 Smazání záznamu za všechny poskytovatele  
 Vytvoření xml mazání, doplnění údajů přes 

klienta do záznamu 
 Změna roku sběru u záznamu na 2014 – na 

arl@lib.cas.cz 
 
Jak opravit - postup 
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/sber-2012/mazani-

zaznamu/ 
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/ 
 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/sber-2012/mazani-zaznamu/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/sber-2012/mazani-zaznamu/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/


Kontroly dat RV - 9 
klient, výstup X3.2 a výstup X5.2 
 
 
 
 
 
 



 
 
Výjimky ISBN, DOI 
 
 ISBN a DOI která vyjdou z kontrol RIV jako neplatná, 

přitom platná jsou. (V kontrolách ARL nejsou zahrnuty výjimky 
RV!) 

Postup: 
1. zjistíme, zda ISBN, projde kontrolou RIV 
2. seznam výjimek ISBN http://www.lib.cas.cz/asep/pro-

zpracovatele/isbn-na-schvaleni/ 
3. Pokud není v seznamu zažádáme o výjimku 

arl@lib.cas.cz 
Předmět: ISBN  
Zaslat jako „důkaz“ link do NKP, nebo do nakladatelství, 

nebo scan, kde je ISBN zobrazeno. 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/isbn-na-schvaleni/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/isbn-na-schvaleni/
mailto:arl@lib.cas.cz


Kontrola provázání autorit 



Vytvoření konečných xml souborů - 10 

Vytvoření konečných souborů a podepsaných 
průvodek. 

Odeslání poskytovatelům (KNAV). 
 
 
 



SBĚR 2014 
překlopení roku sběru 

Překlopení roku sběru     15. 3. 2014 
Co to znamená:  
 Ve formulářích zůstanou záznamy roku sběru 2015 a 

neodeslané záznamy. 
 Nové záznamy, které se vytvoří přes formulář budou mít rok 

sběru 2015. 
 Pokud budete chtít záznamy ještě do roku sběru 2014, 

napíšete na ARL.  
 
Do této doby – xml soubory budou bez chyb! 

 

 



Hodnocení 2015 – ASEP zdroj 
informací 

Úpravy  - obecně 
Označení vědců, kteří budou hodnoceni a zařazení do 

týmů 
Zavedení RID – bude povinné pro hodnocené vědce 
Výběr TOP publikací pro vědce 
 
Vědecké týmy, obory 
Výběr TOP publikací pro tým 
 
Archivace vybraných plných textů 
Archivace recenzí 
 



Kontroly 

Zpracování dat 2014  1 
Projekty bez výsledku  2 
Kontroly dat ARL duplicity  3 
Kontrola dat, která budou/nebudou odevzdána na AA 4 
Posun roku sběru  5 
Spolupráce kontroly- obory, autoři, projekty RVO   6 
Kontroly dat ARL  7 
Opravy v RIV, mazání v RIV  8 
Kontroly dat RV  9 
Vytvoření konečných xml souborů a podepsaných 

průvodek  10 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Shrnutí 

Dotazy na metodiku, zpracování pro 
zástupce z RV (na konferenci DERS) 
do 24. 2. 2014 

15. 3. 2014  
překlopení na rok sběru 2015, do té doby je 

nutné vyčistit data 
 
Další dle pokynů… 
 

 
 
 
 


	ASEP pracovní setkání
	Osnova
	GARANT – už se nevyplňuje
	Výzkumná zpráva�„obyčejná“ 
	Výzkumná zpráva �„utajované informace“
	Výzkumná zpráva �souhrnná
	Kód důvěrnosti údajů�veřejně přístupné
	Kód důvěrnosti údajů�obchodní tajemství
	Kód důvěrnosti údajů�utajované
	Další úpravy
	Co je psáno, není dáno�konferenční příspěvky mohou mít i pouhé ISSN
	�Zpracování dat 2014  1�Projekty bez výsledku  2�
	Kontroly dat ARL – 3�duplicity
	Kontrola dat, která budou/nebudou odevzdána na AA - 4
	Posun roku sběru - 5
	Posunutí roku sběru
	Spolupráce - 6�obory, autoři, projekty RVO
	Kontroly dat ARL - 7�klient, výstup T1.1
	WARN.: Projekt FSIJ- 13-2046 nemá řešitele z AV�Hledání projektu – CEP, Google
	Úprava projektu klient
	Příklad projektu, číslo smlouvy
	Hledání čísla projektu v CEP
	�Kontroly ARL�WARN.: Projekt M300010902 nemá řešitele z AV�
	Doplnění projektu do záznamu odevzdanému v RIV
	Odkaz na webovou stránku
	Kontrola DOI, UTISI
	Opravy v RIV, mazání v RIV - 8
	Kontroly dat RV - 9�klient, výstup X3.2 a výstup X5.2
	��Výjimky ISBN, DOI��
	Kontrola provázání autorit
	Vytvoření konečných xml souborů - 10
	SBĚR 2014�překlopení roku sběru
	Hodnocení 2015 – ASEP zdroj informací
	Kontroly
	Shrnutí

