
Pracovní setkání ASEP 
13.2.2014 

• Ukládání plných textů do ASEP 
(příprava na hodnocení) 

ASEP jako repozitář, ASEP jako archiv 
• Citace a recenze v ASEP 
• Citace z WOS v ASEP 



 
Ukládání plných textů do ASEP 

(příprava na hodnocení) 

 
1. uzavření smlouvy mezi KNAV a pracovištěm 
2. proškolení zpracovatelů               
Úprava smlouvy 
„Poskytovatel může rozhodnout, že dílo bude do institucionálního repozitáře AV ČR 
uloženo pouze za účelem archivace a určit, kterým vybraným osobám a na jak dlouhou 
dobu bude toto dílo zpřístupněno. V tomto případě není informace o uložení díla 
v institucionálním repozitáři AV ČR veřejně dostupná. 
Dílo, které je označeno jako výsledek určený k hodnocení v AV ČR, bude po dobu 
hodnocení zpřístupněno pověřeným hodnotitelům.“ 
 
Připraven dodatek ke smlouvě  (pro ústavy, které smlouvu mají) 
Upravená smlouva  (pro ústavy, které smlouvu nemají) 
 
Počet ústavů se smlouvou        29      
Počet ústavů bez smlouvy   24 
Počet uložených plných textů (12. 2. 2014)             5201 

  
 



ASEP jako repozitář 

Od roku 2012 – ke všem záznamům v ASEPu je možno uložit plný text 
Dostupnost závisí na nastavení přístupu  
(otevřený přístup, přístup na vyžádání, přístupný pro ústav) 
K jednomu výsledku může být uloženo více souborů 
(soubory mohou být textové, pdf, xml, prezentace, videa..) 



ASEP jako archiv 

 
 

 
 

Bez přihlášení 

Po přihlášení 

Nové v roce 2014 – archivace dokumentů pro hodnocení – 
informace o uložení dokumentu nebude veřejná,  dostupnost 
dokumentu jen na zvláštní přihlášení 



Citace a recenze v ASEP 

Citace i recenze se zapisují přes klienta ARL (přístup má zpracovatel, zapisovat je tedy 
 může pouze on) 
 
Zapisují se do pole 971, podpole i, citace dokumentu se zapíše podle normy  ISO 690 

Citace a recenze je možné zapisovat k různým typům dokumentů  - kniha, kapitola, 
článek apod. 



IPAC – zobrazení citací a recenzí 

Po zápisu se citace a recenze zobrazí v online katalogu 
v těchto formátech: 
 
Zkrácený s citacemi 
Bez záhlaví a návaznosti s citacemi 
 



Příklad:   Výsledek v IPAC a recenze 
 

Trvalý link na tento záznam: http://hdl.handle.net/11104/0219356 

http://hdl.handle.net/11104/0230963
http://hdl.handle.net/11104/0219356


Plné texty recenzí 

Pokud jsou přidány plné texty recenzí, zobrazí se u příslušných záznamů. 
Doporučujeme zvolit vhodný název souboru, který umožní jasnou identifikaci 
jednotlivých plných textů, odlišení jednotlivých recenzí a plného textu 
původního dokumentu. 
Plný text může přidávat zpracovatel nebo autor, pokud má vlastní přihlášení. 

Trvalý link na tento záznam: http://hdl.handle.net/11104/0230963 

http://hdl.handle.net/11104/0230963


Výsledek v IPAC  
 recenze i citace 

Počet přidaných recenzí, citací, ani plných textů není omezen 



• Rozlišení citací a recenzí ještě nemá konečné řešení – zatím navrhujeme uvádět 
před citací text RECENZE:, příp. CITACE: 

(V online katalogu text Citováno: může být upraven). 
• Plné texty je možné vložit jako veřejně přístupné, veřejně nepřístupné, nebo pouze 

do archivu (potom je informace o tom, že u záznamu je plný text přístupná pouze 
po přihlášení). 

• Hodnotitelům by bylo přiděleno přístupové jméno a heslo. 
 

• Zobrazení v Analytikách ASEP je potřeba ještě nadefinovat a doplnit, pokud o ně 
bude zájem. 

 



Citace z WOS v ASEP  
příklad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://hdl.handle.net/11104/0196837 

http://hdl.handle.net/11104/0196837


Citace z WOS/SCOPUS do ASEP 
návod:  www.lib.cas.cz/asep/manualy/import_citaci.pptx 

1. vyhledáme záznam, ke kterému chceme importovat 
citace 

2. Otevřeme  záznam k editaci 
3. Vložíme pole 971$x, klikneme na odkaz na rejstřík,  
4. Vybereme externí bázi citací (WOS – cav_wos, 

SCOPUS – cav_scopus 
5. Klikneme na ikonku Lupy u pole Citace 
6. Vybereme citaci/citace, poklikáním přesuneme do 

dolní části vlevo, tlačítkem OK dotáhneme do 
záznamu 

7. Uložíme záznam 

http://www.lib.cas.cz/asep/manualy/import_citaci.pptx


Postup 

Vyhledáme záznam, 
pomocí + vložíme pole 971, podpole x,  
kde je šipka jako vstup do rejstříku 

Ujistíme se, že máme ve 
Správci připojení báze 
cav_wos 
cav_scopus 
cav_woscit 



Báze cav_wos 
Tagovaný formát 
Fráze 

Kliknout na Citace 



5 citací 
 



Poklikáním na jednotlivé 
 citace je přesuneme dolů 
 
Klikneme na OK 
 
Všechny citace se vloží 
 do záznamu 



Citace jsou v 
opakovatelném 
poli 971 
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