
Seminář ASEP 
 

•Analytika ASEP – novinky 
 
•Analytika ASEP – verze pro Hodnocení 2015 
 
•Označení záznamů a plných textů (popř. plných textů 
recenzí) k Hodnocení 2015 
 
•Kontroly 
 



 
Analytika ASEP – novinky, úpravy podle 

požadavků zpracovatelů 
 

Přínos autorů 
 U provázaných autorit (provdaných) se zobrazuje pouze nejnovější verze - 
jedna autorita  
 Shoda jmen v jednom ústavu – rozlišení pomocí čísla autority  
autora v tabulce přínosu  
Přehled periodik 
Impaktovaná periodika - 5 letý IF (od r. 2007) 
Změna ikony DOI 
 
Nápověda - otvírání okna 
Přidání nabídky u výběru roků a druhů dokumentu  
  Označit vše / Zobrazit všechny roky / Zrušit označení 
 Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení 
Překlady do angličtiny - dopracovány 
 
 
 



 
Přínos autorů – řešení provázaných autorit 



Ikona DOI, nabídka Zrušit označení 



Přehled periodik 



Impaktovaná periodika 5 letý IF  



Kontrola oddělení 

Je potřeba zkontrolovat tabulku oddělení 
Název oddělení/název oddělení anglicky 
 
 
 
 
Kontrola ve Slovníku v online katalogu 
 
 



 
Úpravy Analytik ASEP pro účely 
hodnocení AV 
 

Verze AA gama 
 
Na stránce ústavu Týmy 2015 a Kontroly 2015 (za celý ústav) 
Na stránce každého týmu Autoři týmu  
Přidána Oborová skupina na stránce týmu 
Kontroly záznamů a plných textů pro záznamy ústavu 
 
na této stránce je defaultní řazení podle druhu dokumentu s nadpisy 

jednotlivých druhů dokumentu (jako na stránce RIV)  
defaultně vybrány všechny druhy dokumentů, pro bibliometrii pouze Ji 
 

 
 



Týmy k Hodnocení 2015 
 
verze gama - link mailem 



Tabulka týmů 
 

Je potřeba vytvořit tabulku týmů (získat od vedení ústavu)  
a poslat na arl@lib.cas.cz 
 
Název týmu/název týmu anglicky/oborová skupina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arl@lib.cas.cz


Stránka týmu 
publikace, kontroly, statistiky, autoři 



 
Kontroly 



Verze gama - kontroly 
 

Kontroly: 
 Záznamy k peer review    všechny záznamy označené k Hodnocení 
 Záznamy k bibliometrii     všechny záznamy Ji 
 Záznamy k bibliometrii bez UTWOS     Ji a v poli 014$2 není WOS 

Záznamy bez označeného PT     C52$c není hod 
 
U těchto záznamů se potom zobrazí pole 300 – poznámka  
(např. UTWOS nezjištěno, plný text poštou apod.) 
 
Zobrazení údajů u záznamu: 
Do záznamu ve zobrazení Zkrácený formát přidán Obor (C64$d) a Podobor (C64$e) 
 
Další kontrola plného textu u záznamů k hodnocení   
(pokud je v poli C52 podpole c s obsahem hod, a u záznamu je PT, zobrazí se vpravo FT OK) 
 

 



Kontrola označení plného textu 
Obor a podobor 

Kontrola označení PT 

Obor, podobor 



Označení záznamů k Hodnocení 2015  
(peer review) 

Nebudete označovat nic v záznamech ani autoritách, tyto údaje se budou 
zadávat do KIS a importovat z KIS automaticky do ASEP 
(pokud byste si něco označili, před každým importem budou dosavadní 
označení smazána) 
 
Pouze u plných textů a recenzí doplňujete označení, které PT jsou určené k 
hodnocení. 
 



Označení týmu u autora 
NEDOPLŇUJETE! (automatický import) 
 
Autorita autora (báze cav_un_auth) 
Pole C48 
podpole x Název týmu 
 y Název týmu anglicky 
 z Oborová skupina 
 k Zařazení pracovníka 



Označení příslušnosti autora k týmu 
 NEDOPLŇUJETE! (automatický import)  
 
Bibliografický záznam (báze cav_un_epca) 
pole 700, podpole w  Tým 
 



Označení výsledku k hodnocení  
 NEDOPLŇUJETE! (automatický import)  
 
Záznam (báze cav_un_epca) 
Pole C64 podpole a Označení výsledku k hodnocení 
         b Tým 
         c Ústav 
         d Obor 
         e Podobor 
 



Kontroly plných textů 
IPAC MyASEP 

Každý plný text k hodnocení  
musíte označit!! 
 



Plný text k hodnocení musí být označen 
Recenze musí být označena 

Plný text recenze 

Plný text článku 



 
Shrnutí 

Informace o výběru záznamů z KIS se budou importovat do ASEPu 
 
Každý plný text k hodnocení (včetně plných textů recenzí) musíte označit 
 
Je potřeba vytvořit tabulku týmů 
 
Kontroly v IPAC – MyASEP a na Analytikách ASEP 
Kontroly: 
Záznamy k peer review 
Záznamy k bibliometrii 
Záznamy k bibliometrii bez UTWOS      
Záznamy bez označeného PT 
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