
myASEP  

 

• Jaké jsou typy přístupů do myASEP? 

 

• Jak se záznamy jednotlivé přístupy pracují? Jaké 
záznamy mohou editovat a mazat?  

 

• Jak spravují plné texty? Kdo může nahrát, 
spravovat plný text u záznamu a kdo jej může 
smazat? 

 



                           

1. Anonymní 
přístup 

3. Individuální přístup 
s omezeným 
přidáváním plných 
textů 

2. Individuální 
přístup 

myASEP 

Zpracovatelský přístup 



Anonymní přístup  
(např. brigádníci, začínající zpracovatelé bez hesla) 

 
Anonymní uživatel může zapsat nový záznam, po uložení se k němu 
nemůže vracet a editovat jej,  ani vkládat plný text 
Po zapsání záznamu se záznam odešle zpracovateli, anonym jej už nevidí 
 

Záznam se uloží a zároveň odešle zpracovateli 



Anonymní přístup – klient – báze cav_is_user 
Každý ústav má nastaven anonymní přístup (přihlášení zašleme na 
vyžádání) 



 
Individuální přístup (vědci, další zpracovatelé v ústavu) 
 

- individuální uživatelé zapisují záznamy, vidí  záznamy, které vytvořili -  
odeslané i neodeslané, editovat mohou pouze neodeslané záznamy v 
aktuálním roce sběru 
-  mohou přidávat plné texty k záznamům, kde jsou uvedeni v autorských 
údajích (i ke spolupracím)  
 

 
 
 

Zveřejněné = odeslané záznamy 
zpracovatelem do IPAC,  nelze editovat 

Aktuální rok sběru 



Individuální přístup 

 

 

Neodeslané záznamy lze editovat, mazat 



Individuální ani anonymní přístupy nemají přístup k RČ 



Individuální přístup 

vytvoří KNAV na žádost zpracovatele  
       NEBO 
vědec zažádá  přes formulář Předregistrace a zpracovatel 
registraci dokončí ( návod v podpoře) 
- po vytvoření zapisuje záznamy, edituje, přidává plné texty 

https://www.lib.cas.cz/asep/manualy/Aktivace_autora.pdf


100$k Kategorie – 1 
400$c Platnost průkazu – 9999 
600$a Autorita zpracovatele – vpravo 
šipka vpravo (rejstřík) 
620$a Autorita autora – šipka vpravo 
(rejstřík) 



Individuální přístup  
- s omezenou možností vkládat plný text - pouze ke svým vytvořeným 
záznamům  

 

není vyplněné pole 620 
- autorita autora 



Zpracovatelský přístup 

  aktuální rok sběru - správa všech záznamů ústavu, editace , mazání 

ostatní roky sběru – lze editovat s výjimkou polí projekt, označení záznamu do RIV, 
RVO 

V neodeslaných jsou uložené záznamy individuálních a anonymních přístupů, 
čekající na kontrolu,  a odeslání  (zveřejnění v IPAC) 

 

 

 

 



Plné texty u záznamů 

 
Zpracovatel  

• spravuje plné texty pro ústav a pro všechny individuální uživatele svého 
ústavu 

• přidané plné texty čekají na schválení zpracovatelem (záložka Stavy 
plných textů) 

• dokud zpracovatel neschválí přidání plného textu, není u záznamu v 
IPAC vidět 

Individuální uživatel 

• může vkládat plné texty do záznamů, kde je použita autorita, kterou 
má v autoritě v poli 620 (čili i do záznamů, které nevytvořil)  

• může smazat, může měnit status plných textů před schválením, po 
schválení nemůže jejich status měnit ani mazat 

• Individuální uživatel s omezenou možností vkládání – může pouze 
přidat plný text ke záznamům, které vytvořil 



Zpracovatel – stavy plných textů – záznamy čekající na 
schválení 

 
Stavy plných textů – vložené plné texty, čekající na schválení 



Záznam čekající na schválení 
zpracovatelem 

Neschválený plný text není u záznamu vidět , 
i když má typ přístupu „veřejně přístupný“ 

Záznam s plným textem, čekajícím na schválení 



Individuální uživatel – schválený plný text   

 

 

Vidí schválený plný 
text, nemůže ho 
smazat, změnit 
parametry 

může přidat další plný text 



Individuální uživatel s omezenou možností vkládání plných 
textů 

 

Individuální uživatel je autorem záznamu – může přidat plný 
text  

Záznam vytvořil zpracovatel – uživatel nemá práva  na 
správu plných textů u záznamu   



Shrnutí 

Zpracovatel – spravuje záznamy i plné texty, bez jeho kontroly  nejsou 
záznamy ani plné texty zveřejněny v IPAC  

 

Individuální uživatelé – vědci, další zpracovatelé v ústavu, brigádníci 

Možné využití – vědec zpracuje záznam, přiloží podklady k dopracování a 
kontrole jako plný text k záznamu 

 

Anonymní přístup – pouze zapsání záznamu, nepřidává plné texty 

 

- Variabilita použití přístupů 

 

Ústavy, které hlásily využití anonymního přístupu:  

UTIA, PSU, UDU, HIU, ASU, UTAM, UJČ, SLU, OU, UEF 

I ndividuálního přístupu: 

SLU, UT, SOU, PSU, OU, UEF 

 

Je třeba zkontrolovat v bázi cav_is_user, zda zde ústav nemá nějaké 
nevyřešené předregistrace 


