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Program 

 Hodnocení AV v roce 2015, KIS a ASEP 
 Čištění dat: 
 Autority autorů, RID, UTWOS 
 Ukládání citací a recenzí v ASEP  
 Ukládání plných textů, digitalizace, smlouvy s 

vydavateli  
  Oddělení, Týmy – simulace v ASEP 
 FAQ  
 Diskuse 



KIS je systém KAV, ve kterém proběhne hodnocení. 
Systém nebude veřejně přístupný. 
 
Pracoviště v KIS budou:  
 přihlašovat ústav k hodnocení (přihláška), 
 definovat vědecké týmy – přiřazovat oborovou 

skupinu, přiřazovat vědecké pracovníky do týmů, 
vybírat výstupy k hodnocení uložené v ASEP, 

 ….. 
 
 
 
 
 

KIS  



 Uložené bibliografické záznamy 2010-2014 
 Ji - impaktovaná periodika  – UTWOS 
 Autority autorů – RID, (vyčištěné, bez duplicit) 

 U vybraných záznamů plné texty (repozitář, 
poštou) 

 U vybraných záznamů uloženy citace (III. VO) 

 U vybraných záznamů uloženy recenze (III. VO) 
 

 Digitalizace dokumentů v KNAV 
 

Co se očekává od ASEP 



KIS bude přebírat bibliografické záznamy a autoritní 
záznamy vědeckých pracovníků z ASEP. 

 
 Pověřené osoby z pracoviště vytvoří v KIS týmy (pořadové číslo, 

název, oborové zařazení týmu)  
 Autoři do týmů se budou vybírat z autorit v ASEP 
 Vybrané výstupy k hodnocení z ASEP musí hodnotitelům 

poskytovat odkaz na plné texty dokumentů a recenzí, citace 
 Nad všemi výstupy v impaktovaných periodikách (Ji, UTWOS, 

2010-2013, I. a II.VO) bude provedena bibliometrická analýza 
 Data z KIS (týmy, vybrané výstupy, autoři týmů) budou po 

ukončení výběru v KIS převedena do ASEP 
 
 

 
 
 

KIS a ASEP  



V systému KIS budou nabízeni k vybrání autoři z autorit 
autorů. Proto je potřeba autority autorů zkontrolovat.  
Vymazat chybné autory, sjednotit formu jména. Propojit 
provdané autorky 
 

První fáze hodnocení – autority autorů 



Vybraná publikovaná data z ASEP se budou využívat 
jako zdroj informací pro hodnotitele k peer review. 
 
Co musí být v ASEP u vybraných záznamů? 
 U každého hodnoceného výstupu musí být pro 

hodnotitele k dispozici plný text buď v repozitáři, 
nebo u výstupů co nelze uložit  do repozitáře se 2 
výtisky předají do KNAV, ta je rozešle hodnotitelům. 

 U výstupů lze uvádět/ukládat recenze a citace. (III. VO) 
 
Změna výběru záznamů: 
Výběr není závislý na autorech, ale vybírá se určitý počet záznamů 
týmu. 
 
  
 
 
 
 
 

První fáze hodnocení – vybrané výstupy 



Všechny záznamy impaktovaných periodik týmů (I. a II. 
VO, 2010-2013) budou předány k bibliometrické analýze. 
Záznamy musí mít uvedeno  správné UT WOS. 
DOI je jedinečný identifikátor publikace, je potřeba 
doplnit. 
 
Postup na: 
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-
2015/kontrola-ut-wos-doi/ 
 
Pokud UT WOS či DOI není k dispozici, uvede se do 
poznámky: (300$a) UT WOS nezjištěno resp. DOI  nezjištěno 
Pozor na rok 2014, nemusí být ještě přiděleno! 
 
  
 
 
 
 

První fáze hodnocení – impaktovaná periodika 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-2015/kontrola-ut-wos-doi/
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-2015/kontrola-ut-wos-doi/


Záznamy, kde není uvedena afiliace autora AVČR, nesmí 
být předány k hodnocení. U těchto záznamů, musí být 
vyplněno u autora -  typ autorské odpovědnosti (700$x). 
 
 
 
 
 
 
Počet záznamů z WOS v ASEP – kontrola. 
 
 
  
 
 
 
 

První fáze hodnocení – impaktovaná periodika 



 
 

Označení plného textu k hodnocení, 
Označení recenze upravujeme ARL 

Označení 
recenze 

Označení plného 
textu k 

hodnocení 



Ukládání PT citací a recenzí 
III. VO 



 
 

Digitalizace, smlouvy s vydavateli, … 



Výběr záznamů k hodnocení není závislý na autorovi. 
 
 

 
Týmy – výběr záznamů formuláře 
 



Příklad vybraného výstupu k hodnocení – spolupráce dvou týmů 
jednoho ústavu. 
 
 
 
 
 
Příklad vybraného výstupu k hodnocení – spolupráce dvou ústavů. 
 
 

 
Týmy – výběr záznamů klient 
 



 
Týmy –  v autoritě autora C48 
 



Tým a oddělení nemusí být shodný, proto mají jiná pole. 

 
Týmy – oddělení – v záznamu 
 



Funkčnost podobná jako u oddělení: 
1. Autorita autora – do pole C48 – zapsat tým 
2. Import týmů do záznamů (2010-2014) 
3. Seznam týmů do KNAV 
4. Excel – tabulka:   Název týmu cze     Název týmu eng    Oborová skupina 

5. Zobrazení na AA obdobně jako u oddělení, navíc stránka 
kontrol 
 

http://www.lib.cas.cz/arl/ 
 
 
 
  
 

 
Týmy – simulace na AA 
 

http://www.lib.cas.cz/arl/


FAQ  



1. Ukládání nových záznamů – Ihned! 
2. Doplnění a kontrola záznamů impaktovaných 

periodik, uložených záznamů UT WOS, DOI. Ihned! 
Termín 10.11.2014. 

3. Kontrola autorit autorů. Ihned! Termín 10.11.2014 
4. Doplnění a označení citací, recenzí 
5. Uložení plných textů k vybraným záznamům 
6. Digitalizace – nenechávat na poslední chvíli 
7. Po schválení dokumentů k hodnocení, upřesníme další 

postup (týmy, označení záznamů, obory ..) a termíny 
 

 
 

Shrnutí  a závěr 
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