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Knihovna AV ČR, v. v. i. 
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Program 

 Hodnocení AV v roce 2015, KIS a ASEP 

  Bibliografické záznamy, ukládání plných textů, 

citací a recenzí v ASEP 

 Čištění dat: Autority autorů, UTWOS 

  Týmy v ASEP 

 Nové formuláře ASEP 

 Diskuse 

Změny v prezentaci (informace, které byly 

změněny po semináři).   



KIS je systém, ve kterém proběhne hodnocení. (KAV) 

 Přihláška ústavů k hodnocení. 

 Definice vědeckých  týmů – přiřazení oborové skupiny 

týmu, výběr vědeckých pracovníků do týmů, výběr  

výstupů a jejich oborového zařazení k peer review. 

 

Přístup do KIS                zašleme E-mail 

Uzavření  KIS  (pro výběr záznamů a definici týmů)  19. 02. 2015 

 

KIS bude přebírat bibliografické záznamy a autoritní 

záznamy vědeckých pracovníků z ASEP.  

Záznamy nemusí být v RIV, vročení 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

KIS, ASEP  1  



 Pověřené osoby z pracoviště vytvoří v KIS týmy (název, oborové 

zařazení týmu) . 

 Autoři do týmů se budou vybírat z autorit v ASEP. 

 U vybraných publikačních výstupů k peer review  musí být 

zajištěn plný text. (repozitář, poštou) 

 Pro III. VO plné lze dokládat  k hodnocení i plné texty recenzí a 

uvádět citace. 

 Nad všemi výstupy v impaktovaných periodikách a  

konferenčními sborníky ve WOS (Ji, C, UTWOS, 2010-2014) bude 

provedena bibliometrická analýza.  (pro I. fázi a II. fázi) 

 Data z KIS (týmy, vybrané výstupy, autoři týmů) budou importována 

v pravidelných intervalech do ASEP až do ukončení výběru v KIS. 

 Následně proběhne kontrola dostupnosti plných textů 

vybraných záznamů pro hodnotitele. (březen 2015) 

 

 

 

 

 

KIS, ASEP  2   



Data v ASEP jsou poprvé jediným datovým základem pro hodnocení 

výstupů v AV ČR 2015.  

Co v ASEP není uloženo, nelze vykazovat a hodnotit. 

V ASEP by měly být uloženy záznamy, které prokazatelně vznikly na 

pracovišti AV. 

 

Pravidlo pro hodnocení 2015 pro záznamy z WOS: 

V publikované práci ve WOS musí být uvedena afiliace autora => v 

ASEP mohou být publikace, u nichž je uveden ústav. 

V případě, že je chyba ve WOS – v publikaci je uveden ústav správně, 

je nutno nahlásit opravu přes webový formulář WOS. 

V případě, že je informace o ústavu uvedena na jiném místě (mail) – 

budeme upřesňovat. 

V případě, že chybí úplně – záznam se musí dát mimo ASEP. 

 

V ASEP by měly být uloženy záznamy, které prokazatelně vznikly na 

pracovišti AV. 

 

 

 

Záznamy v ASEP a hodnocení 

 

 



Pokud je pole využíváno pro označení výsledků, které 

nevznikly na pracovišti AV, záznam se musí dát 

„mimoASEP“. 

 

 

 

 

 

 

Seznam takto označených záznamů: zde 
 

 

  

 

 

 

 

Typ autorské odpovědnosti 

http://www.lib.cas.cz/asep/AV_hodn/ARL_kontroly/x_Z_2010_2014.xlsx


Současný stav v ASEP  (předpoklad) 

 Výsledky 2010-2013 jsou doplněny a zkontrolovány 

(UTWOS, DOI, afiliace). 

 Dostupné výsledky 2014 jsou též uloženy. 

 

Výsledky je nutno doplňovat dále průběžně do ASEP, v 

KIS se objeví následující den. 

Výsledky 2010-2014 uložené v ASEP nebude možno 

smazat, jen opravit. (mazání na vyžádání) 

 

Je nutná koordinace mezi zpracovatelem a pověřenou 

osobou v ústavu, která bude vybírat záznamy v KIS.  

  

 

 

 
 

Záznamy v ASEP 
Bibliografické záznamy (2010-2014) 



Současný stav v ASEP  (předpoklad) 

Autority autorů jsou zkontrolovány – odstraněny duplicity, 

propojeny autority „provdaných“ apod. 

 

V KIS se u provázaných záznamů nabízí poslední 

vytvořená autorita. 

 

Autority je nutno kontrolovat průběžně u nově vytvořených 

záznamů, aby se v KIS nenabízely chybné autority. 

 

   

 

 
ě 

Záznamy v ASEP 
Autoritní záznamy autorů 



Zajištění plných textů: repozitář, poštou. 

Možná digitalizace v KNAV.  Informace na webu. 

(kontrola po uzavření výběru v KIS – po 19. 2. 2015) 

Plný text musí být v ASEP označen, nestačí jen uložit. 

 

 

 

Záznamy v ASEP 
Vybrané záznamy k peer review, plné texty 

 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-2015/digitalizace/


K záznamu lze uložit velké množství recenzí, 

bibliografický záznam (popis) recenze se vytváří v 

klientovi, plný text recenze se ukládá v IPAC . 

Bibliografické popisy recenzí a plné texty recenzí, které 

budou nabídnuty k hodnocení, se musí označit. Více 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Záznamy v ASEP 
Vybrané záznamy k peer review, recenze 

 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-2015/recenze-a-citace/


 Ukládání citací k hodnocení se týká III. VO. 

 Citace se ukládají v klientovi. 

 K záznamu lze uložit velké množství citací, k hodnocení 

lze označit maximálně 5 citací k jednomu záznamu, 
 

 

 

Záznamy v ASEP 
Vybrané záznamy k peer review, citace 

 

 



Příprava bibliometrie bude probíhat paralelně s výběrem 

záznamů v KIS. Týká se impaktovaných periodik – druh JI, 

důležité je správně uvedené UT WOS.  

 

Současný stav (předpoklad) 

Výstupy všech Impaktovaných periodik a konferenčních příspěvků ve 

WOS 2010-2014 by měly být uloženy v ASEP. 

Měla by být zkontrolována a doplněna UTWOS všech záznamů 2010-

2013. 

U záznamů 2010-2013 pokud UTWOS nemají uvedena informace v 

poznámce. 

Průběžně kontrolována UTWOS záznamů 2014. 

 

Kontroly dat – co bylo a jak kontrolovat – Petra Bártková 

 

 

 

 

 

 

Záznamy v ASEP 
Bibliometrie 1 

 

 



Pro bibliometrii se budou exportovat záznamy JI a 

C v ASEP (article, review, proceedings papers ve 

WOS). 

UTWOS je též uvedeno u záznamů druhu C – 

proceedings papers. Nutno zkontrolovat přítomnost 

a správnost tohoto identifikátoru. 

Změna: bibliometrie se bude týkat i druhu C v 

ASEP, které jsou ve WOS. 

Bibliometrie bude provedena nad záznamy s 

vročením 2010-2014. (dle vročení budou různé 

bibliometrické výstupy v jednotlivých fázích) 
 

 

 

 

 

 

Záznamy v ASEP 
Bibliometrie 2   - změna oproti semináři 

 

 



Týmy, obory, podobory, záznamy k peer review se budou 

označovat pouze v KIS. 

Do ASEP se budou importovat v pravidelných intervalech a 

informace budou  zveřejněny na Analytikách ASEP. 

 

Tím odpadá výběr v ASEP. 

Po uzavření výběru záznamů v KIS – bude na Analytikách 

ASEP zveřejněn konečný  stav v KIS.  

U označených záznamů k peer review bude provedena 

kontrola na přítomnost plných textů, příprava plných textů k 

odeslání hodnotitelům, kontrola recenzí a citací. 
 

Úpravy myASEP, AA – Zdeňka Chmelařová 

 

 

 

 

  

 

 

Týmy 

 



ASEP 

KIS 

Analytika ASEP 

Bibliografické 

záznamy 

Autority autorů 

ARL 

Týmy 

Záznamy k peer 

review 

1x 

denně 

1x týdně 

? 

Příprava bibliometrické analýzy JI s UTWOS, 2010-2013 



 Nové formuláře nahradí php formuláře 

(tmavomodré) 

 Zachování dosavadní funkčnosti 

 Analýza toho, co by se mělo vylepšit 

 Rozšíření typů dokumentů 

 Přístup do formulářů z IPAC 

 Importy záznamů z WOS, SCOPUS – jak využít 

Předpokládáme aktivní zapojení zpracovatelů.  

 

 

Nové formuláře v roce 2015 



Zašlete podněty co byste chtěli mít ve formulářích a další úpravy ASEP: 

 

 

Nové formuláře v roce 2015 



1. Rychle dokončit kontroly dat 2010-2013 zda jsou 

uloženy všechny záznamy, zda data vznikla v 

ústavu, UTWOS – JI 

2. Kontrola autorit (pokud ještě neproběhla). 

3. Předat informace mailem na arl@lib.cas.cz se 

správným předmětem. 

4. Doplňovat průběžně data 2014, kontrola 

správného zápisu identifikátorů. 

5. Kontrola autorit u nových záznamů. 
 

 

Shrnutí  

mailto:arl@lib.cas.cz


 Dokončit kontroly záznamů 2010-2014  

19. 2. 2014 – ukončení výběru v KIS 

Následně kontrola plných textů, recenzí a citací a 

odevzdání knih do KNAV. (další termíny budeme 

upřesňovat) 

 Čekáme Vaše podněty na úpravy ASEP v roce 

2015. 

 RIV bude i v roce 2015, pravděpodobně beze 

změn ve struktuře.  

 

Děkujeme za pozornost 
 

 

Závěr 


