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Program 

 RIV (smluvní výzkum, excelentní výsledky, termíny) 

 Nová Analytika ASEP (v čem se liší nAA od AA) 

 Hodnocení AV v roce 2015 a ASEP 
 RID (vytvoření RID, import záznamů, FAQ) 

 Ukládání citací a recenzí v ASEP 
 Ukládání plných textů 
 Týmy, hodnocení autoři 

 
 Diskuse 



MK – různé a velmi konkrétní 
MPO, MV – v poli technické parametry, uvádět informace o uzavření 
licenční smlouvy, ale i neuzavření licenční smlouvy. 
Chyběla věta: Licenční smlouva nebyla uzavřena. !? 
 
 
 
 
 
 
 
MV -  odkaz na plný text u J, C 

RIV – opravy poskytovatelé 1 



MSM – software – uvádět adresu na informace o software 
 

RIV – opravy poskytovatelé 2 



Rozpory 
Poskytovatelé zašlou soubory s rozpory  - červenec 
 
Smluvní výzkum 
Kontaktní osoba pro informace o smluvním výzkumu: 
Paní Alena Černá  
cerna@kav.cas.cz 
 
Až budou data v RIV (červen), tak přes VKLAP připravíte xml soubor a 
zkontrolujete kontrolním programem RV a pak soubor a podepsanou průvodku 
zašlete paní Černé a kopii na arl@lib.cas.cz. 
 
Soubory smluvního výzkumu 2013 zde. 
 

 
RIV – rozpory – termíny 
RIV – smluvní výzkum 
 

mailto:arl@lib.cas.cz
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/data_2014/%23SMV


Hodnocení kvality vybraných výsledků.  
Dokument zatím není zveřejněn. 
Kontakt: p. Černá 
Vytvoření souboru: VKLAP 
Zaslání souboru a průvodky: paní Černá a kopie na arl@lib.cas.cz 
 
Předání není pro VO povinnost. 
Pokud VO nepředloží žádné výsledky /nebo méně/, započítají se jí výsledky 
automaticky jako by předložila výsledky B. Oborová skupina  se určí podle 
oboru v němž daná VO získala nejvíce bodů v minulém hodnocení dle pilíře I a 
II. 
Počet výsledků na pracoviště – dle výše podpory RVO, za každých 10 milionů – 
jeden výsledek. 
Výsledek musí být v RIV. 
Mohou se předložit bodované i nebodované výsledky. 
 
 

RIV – II. pilíř nové 



Musí se předložit fyzický exemplář (kniha), kopie článku, podrobná 
dokumentace… výsledku 
 
Pole: 
Propojení na RIV. (specifikace, kontrolní údaj) 
Obor, v němž má být výsledek hodnocen. 
Zdůvodnění významu výsledku eng 
U výsledků se může uvádět rozpis podílů jednotlivých institucí. 
Korespondující autor rozhoduje o výši podílů. 
Popis podílu předkladatele na výsledku. 
Počet institucí ČR. 
Doprovodné materiály. 
 

RIV – II. pilíř nové 



http://www.lib.cas.cz/aa 
Plán: 
Červen – pro zpracovatele  - připomínky – přes formulář 
Červenec, srpen – paralelně stará a nová AA 
Září jen nová  

Nová analytika ASEP (nAA) 

http://www.lib.cas.cz/aa
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/navrhy/


Jak bude hodnocení vypadat zatím nevíme. 
Systém ASEP budeme upravovat dle instrukcí komise pro hodnocení. 
 
Vytváříme návrhy jak bude spolupracovat KIS a ASEP. 
 
KIS – systém KAV: 
 Pracoviště budou hlásit hodnocené vědce, týmy, jejich vybrané výstupy k 

hodnocení … 
 Hodnotitelé zde budou mít k dispozici záznamy o výstupech z ASEP, které 

mají hodnotit 
 Systém nebude veřejně přístupný 
 
ASEP  
 poskytne data - bibliografické záznamy a plné texty 
 
 
 
 
 

Hodnocení 2015 a ASEP  



V první fázi se hodnotí výstupy, nikoliv vědci jednotlivě. 
Vybraná data z ASEP se budou využívat jako zdroj informací pro 
hodnotitele. 
Která to budou data?  
Rok uplatnění: 2010-2014 
Co musí být v ASEP u hodnocených  záznamů? 
 U každého hodnoceného výstupu musí být pro hodnotitele k 

dispozici plný text (repozitář ASEP, co nelze (např. výtisky knih)   
KNAV rozešle hodnotitelům),  

 U výstupů lze uvádět/ukládat recenze a citace. (III. VO) 
 Hodnocené záznamy WOS musí mít UTISI. 
 U záznamů musí být označen korespondenční autor, senior autor. 
 Hodnocení vědečtí pracovníci musí mít RID. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Hodnocení 2015 a ASEP  
První fáze hodnocení 



Jak se zjistí, kteří vědci mohou navrhovat své záznamy k 
hodnocení? 
 Vědec, který publikoval v hodnoceném období. 
 Vědec který je zařazen v kategorii 3a až 5. 
Výběr určí vedení ústavu. 
 
Jak zjistit autory, kteří publikovali za ústav v hodnoceném období? 
Nová Analytika ASEP (nAA)  -  přínos autorů 
Př. 
http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r 
 
  
 
 
 
 
 

Hodnocení 2015 a ASEP 
Výběr autorů 

http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r
http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r
http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r
http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r
http://www.lib.cas.cz/aa/statistika/aktivita-autoru/asu-r


Vědci, kteří publikují ve WOS mají mít do 30. 6. 2014 – ResearcherID. 
 
Kdo by měl mít RID? 
Využití pole „aktivita vědců“ k označení pracovníků ústavu a kontrole 
přítomnosti RID. RID=„puntík“ 
 Př.  http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1 
 
 
 
 

Hodnocení 2015 a ASEP 
RID vědců 

http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1
http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1
http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1
http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1
http://www.lib.cas.cz/aa/publikace/seznam-autoru/asu-r?search=&active=1


Jak se budou záznamy vybírat? 
 Pro každého vědce, který bude hodnocen budou vybrány maximálně 

4 záznamy k hodnocení. 
 

Záznamy  se budou vybírat až v KIS 
Pokud by nebyl dopředu  „předvýběr“ v ASEP: 
 
 Problém kontroly dat a plných textů. 
 Výběr v KIS z velkého množství záznamů. 
 Časová tíseň. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Hodnocení 2015 a ASEP 
Výběr záznamů 



V ASEP předvýběr, v KIS možnost změny 
výhoda  
 snadný výběr  záznamů autorem a označení vybraných 

záznamů v ASEP 
 snadná kontrola (autor i zpracovatel (a další) mají 

přehled o vybraných záznamech a snadno zkontrolují, 
zda jsou k dispozici plné texty, UTISI u záznamů z WOS, 
citace, autoři mají RID.. 

 snadnější výběr v KIS 
nevýhoda 
 zpracovatel má spoustu práce 
 

 
 

(Před)výběr záznamů autora  



 Autor najde v IPAC své záznamy a vybere si až čtyři výstupy k 
hodnocení.* 

 Záznamy v košíku označí a zašle zpracovateli. 
 Zpracovatel v ASEP označí záznamy jako vybrané k hodnocení 

(pole, bude v záznamu u autora). 
 Vybrané záznamy budou zveřejněny na Analytikách ASEP 

 
Výběr záznamů může autor měnit až do data, kdy se začne pověřená 
osoba hlásit autory do KIS. 
V KIS budou u autora nabídnuty jeho označené záznamy v ASEP, 
jejichž výběr může osoba, která má  přístup do KIS změnit. 
 
* Jen jedna z možností, jak získat od autora jeho výběr! 
 

(Možný) postup 



 
 

Předvýběr záznamů autora  

Výběr Mašková 

Záznam 1 
Záznam 2 
Záznam 3 

Zpracovateli ASEP – roletka s emailem zpracovatele 
Označení záznamu k hodnocení 



 
  

Ukládání plných textů 
Smlouvy a dodatky - chybí 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

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

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 



Přihlášení 
Vyhledá se záznam 
 
 

Ukládání plných textů 
Archivace - zpracovatel  



Pokud chcete, aby si plné texty ukládali autoři sami, 
zažádejte si přes web o školení repozitáře (pokud nejste již 
proškoleni). 
 
 Autor si zažádá o účet v IPAC 
 Zpracovatel účet přes klienta nastaví v autoritě autora 
 Autor se přihlásí přes IPAC a může ke svým záznamům 

přikládat plné texty 
 Zpracovatel potvrdí správnost nastavení plného textu a 

uloží jej 
 
 
 
 
 

Ukládání plných textů 
Auto/archivace  



 
 
 
 
 
 
 
Nová pole 971, C71 do nichž se ukládají citace a recenze.  
 
 
 
 
 
Plné texty recenzí a citací se budou ukládat do repozitáře pro hodnotitele. 

Ukládání PT citací a recenzí 
III. VO  



 
Nová pole 971, C71 do nichž se ukládají citace a recenze.  
Plné texty recenzí a citací se budou 

SHIFT+F3 



Příklad uložené citace a recenze 
--- nejde do hodnocení 
*** hodnocení 



Nové pole v ASEP 
Autor bude označen ve ZF IPAC. 
 
 (V IPAC bude u některého formátu zobrazeno, že se jedná 
o korespondenčního autora, pokud tak bude označen.) 
 
 
 
 
Další využití:  
Přinese praxe. 
 

Korespondenční autor 
Senior autor  



    ? 
Týmy – oddělení  



RIV  
Smluvní výzkum, soubory a excelentní výsledky (červen) 
Rozpory (červenec) 
Doplnění výsledků na ukončené projekty 2013 (srpen) 
Příprava systému pro hodnocení v AV ČR v roce 2015 
 RID – vytvoření účtu pro pracovníky, kteří publikují ve WOS (červen) 
 RID – přiřazení záznamů k autorům (červen) 
 Uložení plných textů k hodnoceným výstupům (?) 
 Uložení citací a recenzí k výstupům (?) 
 Výběr výstupů, týmů (?) 

 
 Kontrola přítomnosti UTISI, doplnění korespondenčního autora 
 

 

Shrnutí  



 Postup a termíny budeme koordinovat podle pokynů 
hodnotící komise. V současné době připravujeme řešení, 
ale není vůbec jasné, jak to bude prakticky probíhat. 

 Děkujeme za spolupráci při odhalování tajů RID a dalších 
praktických záležitostí, které nejsme schopni 
nasimulovat. 

 Věříme, že se vzájemně podělíme o dobrou praxi a v 
klidu systém připravíme k příjemnému využití (nejen pro 
hodnocení!). 
 
 

Děkuji za pozornost 
 

 
 

Závěr  
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