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• Chyby v zápisu UT WOS 
• Zápis identifikátorů  UT SCOPUS, DOI 
• Návod na průběžné kontroly UT WOS – export, 

doplnění 
• Afiliace autorů – výsledky kontrol 
• Autority autorů – nejčastější dotazy, sloučení, 

propojení, chyby, kontrola - termín 
• Požadavky na opravy v RIV na webu - co, kdy, jak 
• Tabulka oprav na webu KNAV 
• Shrnutí 



Jaké probíhaly kontroly 

 
• Záznamy, kde UT WOS a DOI chybí nebo jsou nesprávně zapsány (říjen 2014) 

– JI s vročením 2010-14  
 

• Záznamy ve WOS s afiliací ústavu, které buď nejsou v ASEP, nebo nemají v ASEP 
uvedeno UT WOS  

– Rozeslány záznamy s afiliací, ze které nešlo rozpoznat ústav, zpracovatelé nahlašovali chybné 
přiřazení 

 
• Kontrola záznamů, které nemají ve WOS afiliaci ústavu a jsou v ASEP a nemají 

doplněno UT WOS 
 

• Kontrola nesprávně zapsaných UT WOS  
– (chyby vzniklé např. kopírováním atd.) 

 
• Další kontrola  JI 2010-2013  záznamů v ASEP bez UT WOS (listopad 2014) 

– Záznamy bez UT WOS s chybějícím textem v poznámce „UT WOS nezjištěno“ 
 

Stále jsou chyby v dokumentech JI za roky vydání 2010-2013 



Zápis UT WOS 
Publikace má přiděleno UT WOS:  
• Nalezneme ve WOS. Jedná se o 15-místný kód. Vyplňujeme pouze číslo. 
• Zapíšeme:    000292292600011 

 
 

 
• Nalezneme záznam v klientovi, vložíme do pole 014$a, do pole 014$2 vložíme z 

roletky kód systému – WOS  
       (bez vyplněného podpole 2 záznam nelze uložit) 

 
 
 
Publikace nemá přiděleno UT WOS: 
Pokud se jedná o typ dokumentu J, zapíše se do poznámky (pole 300) UT WOS 
nezjištěno. Pole 014 se nechává nevyplněno.  



Chyby v zápisu UT WOS 1 
Chyby při kopírování: 
• před číslem UT zapsána dvojtečka 

 
 

 
• chybí úvodní nuly 

 
 

 
• číslo není UT WOS, je z jiné databáze 

 
 

 
WOS nezjištěno - místo UT WOS zapsána pomlčka 

 
 

 



 
Chyby v zápisu UT WOS 2 

  
 
 

• UT WOS mají přiděleno pouze záznamy, které jsou obsaženy  
ve WOS Core Collection  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Zápis UT SCOPUS 

• Obsahem pole je 11-místný kód, který je článku přidělen, pokud je článek evidován 
v databázi SCOPUS. Kód není zobrazen u záznamu, ale vyskytuje se v odkazu za 
textem „&eid=2-s2.0-“.  

• Př: http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALI-
SCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514 

 
KLIENT: 
• Nalezneme záznam v klientovi, vložíme do pole 014$a84872594514 

Do pole 014$2 vložíme z roletky kód systému – SCOPUS 
(bez vyplněného $2 záznam nelze uložit) 

• Nutné vyplnit podpole 2 a uvést správnou databázi! 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALI-SCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514
http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALI-SCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514


Zápis DOI 
  

 

 DOI (zkratka anglického Digital Object Identifier) je komerční centralizovaný systém pro 
identifikaci copyrightem chráněných děl přístupných v digitální podobě, jako jsou  např. články 
z vědeckých sborníků. Vyplnění pole je podmíněně povinné u typů J, B, M.  

 Klient  017 $a – číslo DOI  $2 Kód zdroje – DOI.  
  Zapisuje se jako několikamístná skupina číslic, např. 10.1162/003355300554872 .  

 DOI se v tomto poli neuvádí jako URL adresa, ale pouze jako DOI číslo, systém si link na 
elektronický dokument vytváří sám.  

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://dx.doi.org/10.1162/003355300554872


Návod na kontrolu UT WOS 

• Po přihlášení do IPAC (přihlašovací údaje jsou stejné jako do modrých 
formulářů, možnost vložit do košíku až 1500 záznamů) 

• Vyhledáme záznamy ke kontrole např. ústav, JI, rok vydání 2010-2013 
• Záznamy přesuneme do košíku, vyexportujeme dle návodu 
• Data můžeme seřadit podle výskytu UT WOS 
• V souboru smažeme přebytečné sloupce, přesuneme k sobě sloupce 

UT WOS, Poznámka, Poznámka pro zpracovatele  
 

• JI , které nemají UT WOS by měly mít v poli 300$a uvedeno UT WOS 
nezjištěno 

Záznamy, kde není UT WOS ani text v poli 
poznámka je nutno prověřit 

 
 



Poznámka, 
UT WOS,  
Poznámka pro 
zpracovatele 
Sysno 

 

Poznámka UT WOS Sysno 



Afiliace autorů 

 
 

 
• Celkem 192 záznamů ke kontrole, kdy nebyla uvedena afiliace autora ústavu 

AV ČR ve WOS 
• Zpracovatelé nahlašovali, zda záznam zůstane v ASEP (podle rozhodnutí 

vedení ústavu), zda je v plném textu afiliace uvedena, či zda bude záznam 
dán mimo ASEP, aby nebyl součástí statistik – smazání pole C26$c Export do 
ASEP 
 

• Výsledky kontroly afiliací (Pro zpracovatele – Hodnocení 2015 – Kontrola UT WOS a DOI) 
•  Celkem 192 zázn. 

• 111 záznamů - afiliace správně uvedena v plném textu (chyba ve WOS) 
•   51 záznamů – vedení ústavu  rozhodlo, že zůstanou v ASEP 
•   21 záznamů dáno mimo ASEP 
•     4 záznamy vymazány 
•     3 záznamy mají chybu v afiliaci v plném textu 
•     1 záznam nebyl v ASEP zapsán 

  
Pokud je v plném textu afiliace ústavu a ve WOS chybí, zažádejte o doplnění  
- ve WOS v záznamu vpravo dole – tlačítko Suggest a correction 
Návod :  Podpora – Prezentace – Opravy záznamů ve WOS a SCOPUS 
 

http://www.lib.cas.cz/asep/AV_hodn/afiliace_AV.xlsx
http://www.lib.cas.cz/asep/AV_hodn/afiliace_AV.xlsx
http://www.lib.cas.cz/asep/manualy/WOS_SCOPUS_opravy.pdf
http://www.lib.cas.cz/asep/manualy/WOS_SCOPUS_opravy.pdf


Autority autorů 

• Je třeba zkontrolovat autority pro ústav, i nové 
• Autor by měl mít v bázi 1 autoritu a na ní navázané záznamy 

 
• Nejčastější chyby – více autorit, neprovázané provdané autorky 
• Kontrola přes Analytika ASEP nebo přes autoritní bázi v klientovi 
• Oprava a sloučení (návody v Podpoře) 
• Nejčastější dotazy - jak sloučit, jak propojit provdané autorky 
 
Zkontrolujte autority svého ústavu!! nejlépe ihned 
Ukončenou kontrolu nahlaste (více v závěrečném shrnutí) 

 



Autority autorů 
Autority ke kontrole na Analytikách ASEP – Bibliografie autorů (stav ke 3.12.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sloučení – obě autority v košíku, správná nahoře – pr. tlačítko myši – sloučit,  viz 
návody 

• Provázání autorit (provdané autorky – do každé autority vložíme pole 400, přes 
propojovací pole 3 vyhledáme autoritu, s níž chceme provázat) 
 

Duplicitní autority je nutné v klientovi prohlédnout, sloučit 



Požadavky na opravy v RIV 

• Chyba v záznamu, který je již předán do RIV 
• Nutno z RIV vymazat (u všech poskytovatelů a v případě spolupráce u všech 

spolupracujících ústavů) a znovu vložit do RIV 
• Návod a formulář na zaslání požadavku: http://www.lib.cas.cz/asep/pro-

zpracovatele/zaslani-pozadavku/ 
• KNAV převede záznam do r. sběru 2015, zpracovatel opraví a vloží mazací kódy 
• Řešíme až těsně před odevzdáním dat do RIV (případná změna roku vydání zruší 

link do RIV) 
• Dostanete informaci o převedení r. sběru, po doplnění zašlete sysna ke kontrole 
• Vytvoříte xml soubory mazání – výstup X.5.2 v klientovi (po vyzvání) 

 

 

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


Požadavky na opravy v RIV 
Kdy žádat o opravu v RIV: 
 
• Změna nebo chybějící afiliace autora  
• Oprava roku vydání 
• Změna periodika 
• Oprava čísla periodika a rozsah stran  
• Změna typu dokumentu  
• Změna autority 
• Doplnění/smazání projektu 
• Oprava anotace 
• Duplicita 
• Odstranění publikace z RIV 

 
Co není třeba znovu hlásit: 

– doplnění UTWOS, DOI 

 
Uveďte důvod požadované opravy/výmazu 

 
 

 



Shrnutí 
1. U nových záznamů je třeba:  

– zkontrolovat zápis UT WOS 
– zkontrolovat zápis nových autorit 
 

2. Zkontrolujte a zašlete informaci o hotových 
opravách: 

– Kontrola počtu záznamů za 2010-2013 
• V předmětu mailu počet:ústav   pocet:KNAV 

– Kontrola UT WOS 2010-2013 
• V předmětu mailu ut wos:ústav  ut wos:KNAV 

– Autority autorů 
• V předmětu mailu autority:ústav  autority:KNAV 

 
 
 



Tabulka oprav 
(Pro zpracovatele – Hodnocení 2015 – Kontrola UT WOS, DOI) 

 

 



 

Děkuji za pozornost 
arl@lib.cas.cz 
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