
Na co se ptáte? 



  
Článek ve sborníku má UT ISI (UT WoS), které v době odevzdání 
neměl – nebyl ve WoS. Je nutné takový záznam znovu posílat do 
RIV? 
 
Není nutné zadávat takový záznam znovu do RIV, UT WoS není v 
RIV povinné. Může se ale zapsat do ASEPu, aby bylo možné se 
prokliknout na záznam ve WoS z IPACu či z Analytik ASEP.  
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Kdy se začnou zadávat exkluzivní výsledky? 
 
Zatím nevíme, nemáme další informace. Budeme Vás informovat.  
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Máme problém s autory našeho ústavu se stejným jménem a 
příjmením v jednom záznamu.  
 
Není jiná možnost než tyto autory nějakým způsobem odlišit – 
např. st., ml. atd.  
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Je možné, že důvodem k vyřazení časopisů ze Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik je to, že byly nově 
zařazeny do databáze ERIH?  
 
Ano, to by mohl být ten důvod. Je to patrné již ze samotné 
definice: 
Jrec = článek v českém recenzovaném časopise, který není 
evidován ve WoS, SCOPUS ani v ERIH;  
 
Dalším důvodem, proč byly některé časopisy vyřazeny je, že buď 
nesplnily podmínky nebo že již nepatří do skupin oborů, ve 
kterých je hodnocen Jrec. 
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Kontroly před RIVem hlásí varování: 
WARN.: návaznosti: Pro ústav UFP-V nebude exportován tento 
záznam do xml pro poskytovatele GA AV ČR a projekt: 
M100431203 
WARN.: Projekt M100431203 nemá řešitele z AV 
Může být problém v tom, že není správně vyplněná autorita 
projektu? 
 
Ano, to může také být příčina této hlášky, ale v tomto případě 
grant není v CEPu, proto kontrola hlásí, že grant nemá řešitele 
z AV a je potřeba ho dát v záznamu i v autoritě grantu jako 
„poskytovatele ostatní“. Tento grant je interní podpora projektů 
AVČR, ale není v CEPu. 
 
Pozor na prefixy – pokud si nejste jisti, zda má cepovský grant v záznamu správný prefix, 
můžete dát při vyhledávání v CEPu před grant * 
Např. grant GPP204/11/P578 je v záznamu chybně zapsaný jako 204/11/P578 nebo jako 
GAP204/11/P578. V CEPu můžete do identifikačního kódu grantu zapsat toto: *204/11/P578 a 
najde se Vám správný prefix.  
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Co znamenají v kontrolách před RIVem tyto hlášky?  
WARN.: návaznosti: Pro ústav BC-A nebude exportován tento záznam do xml 
pro poskytovatele GA ČR a projekt:GAP504/12/1288! 
WARN.: Projekt GAP504/12/1288 řešitele:BC-A nepatří mezi příjemce "MBU-M„ 
 
Tato hláška říká, že v autoritě projektu GAP504/12/1288 v ASEPu není 
vyplněná autorita ústavu BC-A a že byste měli podle CEPu zkontrolovat, jestli 
je to tak správně. Pokud v CEPu najdete u tohoto grantu, že BC-A je také 
řešitelem grantu GAP504/12/1288, měl by se ústav BC-A doplnit i do autority 
grantu GAP504/12/1288. 
Ve většině případů má tato hláška jen informativní charakter, ale je potřeba 
to ověřit podle CEPu. 
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Zapisuje se do ASEPu, pokud je někdo editorem knihy jako celku a jaký druh 
dokumentu zvolit? Šlo by to hlásit do RIV? 
 
Do ASEPu můžete zapsat monografii jako celek, a uvést editory jako 
autory. Do RIV není možné poslat knihu pouze s editory, tam lze knihu jako 
celek zapsat pokud se domácí tvůrci podíleli na všech nebo na většině 
kapitol knihy a jsou uvedeni mezi autory knihy. Pokud mají jednotlivé 
kapitoly své autory, je možné zapsat pouze kapitoly.  
Pokud by bylo potřeba zapsat záznam jako výsledek navázaný na projekt 
CEP, je možné jej do RIV poslat jako výsledek O - ostatní, který je 
nebodovaný. 
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Mám v záznamu uvádět spolupracující instituci, když má článek 
jediného autora se dvěma afiliacemi? 
 
Můžete uvést spolupracující instituci. Také můžete zaškrtnout 
tlačítko SEV, pokud chcete zkontrolovat, jestli stejný záznam dává 
druhá instituce stejně.  
 
V SEV jsou pouze tyto VŠ - UPOL, UTB, UHK, VŠCHT, ZČU, UK, UPCE, JČU. 
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Dvojí afiliace - ústavy AV 
 
0397648 - UEM-P 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Filová, Eva UEM - Rampichová, Michala UEM - Lytvynets, Andriy UEM - Držík, M. – 
Míčková, Andrea UEM - Buzgo, Matej UEM - Košťáková, E. - Martinová, L. - Usvald, Dušan UZFG - 
Prosecká, Eva UEM - Uhlík, J. - Motlík, Jan UZFG - Vajner, L. - Amler, Evžen UEM 
A cell-free nanofiber composite scaffold regenerated osteochondral defects in miniature pigs.  
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 447, 1-2 (2013), s. 139-149. ISSN 0378-5173 
Grant CEP: GA TA ČR TA01011466; GA ČR GAP304/10/1307 
Grant ostatní: GA MZd(CZ) NT12156; GA MŠk(CZ) ME10145; GA UK(CZ) 96610; GA UK(CZ) 330611; GA 
UK(CZ) 384311 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z50390512 
Institucionální podpora: RVO:67985904 ; RVO:68378041 
Klíčová slova: cartilage * fibrin * nanofibers 
Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory; FP - Ostatní lékařské obory (UZFG-Y) 
 
0424945 - FGU-C 2014 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku 
Filová, E. - Rampichová, M. - Lytvynets, Andriy FGU - Držík, M. - Míčková, A. - Buzgo, M, - Košťáková, 
E. - Martinová, L. - Usvald, D. - Prosecká, E. - Uhlík, J. - Motlík, J. - Vajner, L. - Amler, E. 
A cell-free nanofiber composite scaffold regenerated osteochondral defects in miniature pigs.  
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 447, 1-2 (2013), s. 139-149. ISSN 0378-5173 
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA01011466; GA ČR(CZ) GAP304/10/1307 
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703 
Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:67985904 ; RVO:68378041 
Klíčová slova: cartilage * fibrin * nanofibers 
Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory; FP - Ostatní lékařské obory (UZFG-Y); FP - Ostatní lékařské 
obory (UEM-P) 
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Chtěla bych smazat omylem zadaný grant z RIVu.  
 
Grant, který již byl poslán do RIVu, lze smazat pomocí mazacího 
souboru. V záznamu vyplňujeme pole c51, sem zkopírujeme 
specifikaci a kontrolní kód z RIVu jen pro danou GA. Rok 
odstranění bude 2014. Rok sběru celého záznamu ale zůstává 
2013, protože v tomto případě z RIV pouze mažeme, neposíláme 
tam opravený záznam znovu. Příznak pro odstranění bude V – 
výmaz.  
 
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/zaslani-pozadavku/ 
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Jak postupovat v případě patentu ÚPV, kterému bylo po dvou 
letech přiděleno také osvědčení US patent? Do RIV byl ÚPV patent 
již zaslán. Mohu ho ve sběru dat 2014 zaslat znovu?  
 
Je možné zadat patent znovu s jiným osvědčením, za patent US 
bude více bodů (viz. Metodika hodnocení str. 19).  
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Nevím si rady s políčkem „Číselná identifikace“ u formuláře L 
(prototyp, funkční vzorek, v RIV kód G). Licenční smlouva 
uzavřená nebyla ani nebude, tudíž číslo smlouvy neexistuje. 
Interní číslo protokolu, popř. dokumentace též neexistuje. 
Inventární číslo též nebylo ani nebude přiděleno. Mohu do tohoto 
políčka zkopírovat znovu interní kód? 
 
V popisu údajů 2014 s. 16 je napsáno, že toto pole je podmíněně 
povinné (PP), tudíž pokud neexistuje, není ho potřeba vyplňovat. 
 
R75 * Číselná identifikace (znakový, délka max. 254) PP  
G - uvádí se číslo technické dokumentace výsledku  
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Mám problém s rozhodnutím, jestli článek v EPJ – book series  
(ISSN 2100-014X) zařadit jako J nebo D? Ve WoS je uveden 
druh dokumentu Proceedings Paper a ve SCOPUSu 
Conference Paper.  
 
Tento článek bude jako J i D nebodovaný. 
J – není v JCR (pro obor fyzikální vědy je bodovaný pouze Jimp), není 
Article, Review nebo Letter. 
D – pro obor fyzikální vědy není D bodovaný.  
Je to článek z konference, má pouze ISSN, book series –  zvolila bych 
druh dokumentu D.  
 
Odborným periodikem (časopisem) NEjsou:  
-periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN nebo s ISBN v knižní podobě, (tyto případy 
se často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v databázích WoS a SCOPUS. 
Výsledky publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků druhu D). 
 

D = recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference…a má přidělen 
ISSN  nebo ISBN kód nebo obojí. Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který 
je evidován v databázi SCOPUS nebo Web of Science ve zdrojích („Sources“) typu Book Series, 
Conference Paper nebo Conference Proceedings a který má celkový rozsah minimálně 2 strany. 
Články z konferencí, které mají výhradně ISSN a které v uvedených databázích jsou evidovány jako 
typ dokumentu „Article“, „Review“, nebo „Letter“ se předávají jako druh výsledku „J“ - článek v 
odborném periodiku. 
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Knihy musí být V NK do 30. 5. 2014 
 
RIV: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043  

Zahraniční publikace pro účely Hodnocení předkladatel dodá 
na vlastní náklady nejlépe v tištěné podobě. 
Ve zvláštních případech (nákladné publikace, omezené vydání), 
kdy je obtížné do NK výtisk doručit, lze po domluvě s NK odevzdat tiskovou 
předlohu ve formátu PDF. V těchto případech je třeba zkontaktovat příslušné 
pracoviště NK ČR (Oddělení doplňování zahraničních dokumentů). 
 
NK: 
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv 

Zařazování zahraničních dokumentů pro hodnocení výsledků výzkumných 
organizací (RIV)  
Forma fyzického doručení je libovolná: poštou, osobně do podatelny 
(221663210) nebo Haly služeb (221663248). Naprosto nutné je ale do zásilky 
vložit oznámení, že se jedná o "rivové" publikace, aby mohly být zpracovány 
ve zrychleném režimu.    
Co se týká dokumentů ve formátu PDF, naše instituce bohužel není na jejich 
příjem připravena, protože zatím nebyl vytvořen prostor pro jejich ukládání. 
 
 

 
 

 
  

Předávání zahraničních knih do NK 
 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043
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