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Program 

 RIV 2016, smluvní výzkum, opravy 

 Nové formuláře ASEP – úpravy, 
požadavky  

 Individuální přístup, anonymní přístup (P) 

 Vývoj: Import záznamů z WOS, SCOPUS 
(Z) 

 Oddělení (ASEP, InCites) 

 Identifikace v ASEP 

 Projekty (K) 

 Vývoj: Převedení ARL do KNAV 

 Vývoj: Ukládání dat k výstupům 

 

  



 Data 2016, xml + protokoly předány 
poskytovatelům (poskytovatelé mohou 
žádat opravy, jejich termín pro odevzdání 
je 31.5.2016) 

 V srpnu bude možno zadat znovu soubory, 
lze přidat nové záznamy (končící projekty, požadavky 

poskytovatelů) 

RIV – poskytovatel AV 

 Excelentní výsledky (odevzdáno) 

 Smluvní výzkum (poskytovatel osloví 
ředitele) 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-
zpracovatele/riv/smluvni-vyzkum/ 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

RIV – sběr dat 2016 
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Kontrolují aktuální soubory – mohou zaslat 
požadavky na opravy záznamů a zaslání opravné 
dávky, každá oprava nová verze souboru 

Kontrolují i starší data v RIV – správnou návaznost 

Př. GAČR zaslal autorům požadavek na odstranění 
záznamů z RIV: 

na základě rozhodnutí hodnotícího panelu, bychom Vás 

rádi požádali o zaslání opravné dávky RIV. Hodnotícím 

panelem bylo usneseno, že odevzdané výsledky projektu 

xxx v kategorii Jsc nijak nesouvisí s řešením projektu a 

nemohou být dedikovány na projekt. Konkrétně se jedná o 

výstupy: … 

Výstupy na tento projekt nevykazovala AV! 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Poskytovatelé-kontroly, požadavky 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Příklad vykazování různými subjekty 



Vzhledem k tomu, že katalog je veřejný, mnohé systémy (OpenAIRE, Google, 

NUŠL…) si záznamy z ASEP stahují. 

 

 Do IPAC odesílejte záznamy, které jsou zkontrolované (mají správně 

zapsané identifikace (DOI, ISSN, návaznost na projekty…)! 

 Jednou přidělený „handle“ je funkční i pro neodeslané záznamy, není 

dobré záznam odesílat a znovu „schovávat“. 

 Záznamy v tisku do IPAC nepatří. 

 

Příklad staženého záznamu z ASEP Google: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3xdJVL6OvSwJ:www.lib.cas.cz/arl/publikace/riv/uiach-

o/2%3Fexport%3Dpdf+&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 

  

 

 

 

 

 
Upozornění ke zveřejnění 
záznamů 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3xdJVL6OvSwJ:www.lib.cas.cz/arl/publikace/riv/uiach-o/2%3Fexport%3Dpdf+&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
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Podněty pro  další úpravy ASEP pište jako ucelený text, bez 
odřádkování (ENTER). 

 

 

Úpravy ASEP 



https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/nove-formulare/ 

 

Zadáno: 

Číslování autorů 

Třídění dle sysno – od největšího po nejmenší 

U autora nastavit „autor“ 

Mazání (upozornění) mezery na začátku pole 

Nastavení kontrol v záznamu 

Citace a recenze 

Kontroly dat 

 

Importy WOS a SCOPUS 

 

Nové formuláře 
Návrhy na úpravu formulářů 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/nove-formulare
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/nove-formulare
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 Dvojí barevné provedení 

 Okna nezakrývají šipky, velikost oken 

 Otevírání oken – autority, záznamy vytvářejí záložky v jednom okně 

 Současné odhlášení z formulářů a IPAC 

 

Problém: 

 „nečekané odhlášení“ – nelze nasimulovat, těžko se odstraňuje 

 

 

 

 

 

 
Nové formuláře 
Technické záležitosti 
 



 Pokud zapíši do pole „příjmení“ i jméno autora, po ENTER pokud je v 

rejstříku autorita jedna, tak se natáhne do záznamu. Může se natáhnout 

nesprávná autorita. 

Pro zkušené zpracovatele výhoda, pro nezkušené problém. 

Pokud píši do pole co tam patří, tak se to nestane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud zapíši příjmení, tak se otevře na enter i na lupu vždy rejstřík, i 
když je tam jeden autor. 

 

Nové formuláře – návrhy - 1 
Autority - nezadané 



Kopie záznamů 
Lze kopírovat záznamy, kde je ústav vlastníkem. 

Záznam zůstane neodeslaný. 

Kopie záznamů jiných vlastníků 

 

Vyhledávání dle LUPY 
Při vyhledávání pomocí lupy v horní liště formuláře vyhledává jen 
SYSNO, i když je zadáno do vyhledávání např. jméno a zvolen soubor 
"Autority". Autoritní záznamy nelze vyhledávat. 

 

Mazání záznamu z formulářů 
Je možno nějak smazat zadávaný uložený záznam rovnou z 
formulářů? Pokud se zjistí, že záznam je mylně zadáván a je třeba jej 
smazat, musí se kvůli mazání odeslat do IPAC a odtamtud časem 
smazat? 

 

 

Nové formuláře – návrh – 2 
nezadané 



 Možnost exportu všech druhů dokumentů do RIV 

jako O – ostatní 

 DOI – možnost zadat u všech druhů dokumentů 

 Zápis dalších identifikátorů článků v dalších  

databázích 

 Zápis identifikátoru GOOGLE SCHOLAR, RIV 

 Uložení odkazů na vědecká data 

 

Datová struktura ASEP - hotové 



 

 

 

 

 
Nová  ikonka (zatím na AA) 
 



 

 

 

 

 
Nové formuláře 
Odkaz na vědecká data – C67$u 
 



 Nové druhy dokumentů  

(booklet, přednáška bez výstupů, film, media) 

Další? 

 Nová pole  

číslo článku 

pole WOS  

Afiliace(adresa) autorů 

Druh dokumentu WOS 

Návaznost, poděkování 

Oborové zařazení WOS 

Klíčová slova WOS 

 

 

 
Datová struktura ASEP - návrhy 
 
 



 Kontrola odkazů (WOS, SCOPUS, DOI…) 

 Kontrola správnosti vyplnění polí (např. mezera 

na začátku) 

 Kontrola duplicit 

 Kontrola RIV 

 
 

 

 

 

 
Nové formuláře 
Kontroly záznamů 
 



 Nová hesla pro zpracovatele (připravujeme) 

 
 

 

 

 

Nové formuláře 
Uživatelské účty 



Import v současnosti možný v klientovi. 

Připravujeme import do formulářů. 

 
Nové formuláře 
Importy/exporty WOS, SCOPUS 
 



Pokud se nevyužívají 

- lze je vymazat  ze záznamů a na AA zobrazit 
informaci, že nejsou k dispozici. 

Pokud mají být zachována  

- musí se udržovat. 

 

1. Týmy, nelze již měnit. (jiné pole než oddělení), 
na AA-gama zůstane vše tak jak to bylo zadáno 
pro hodnocení 

2. Pokud změním oddělení v autoritě autora, do 
záznamů se začne dotahovat od změny, v 
předcházejících záznamech zůstává „staré“ 
oddělení. 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Oddělení  



 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Př. Zrušené a nové oddělení 



Možnosti: 

 oddělení mohou být shodná s týmy vytvořenými k 
hodnocení (týmy - posledních pět let, co ty roky 
předtím?, ne všichni autoři byli vybráni do týmů – 
mělo by se doplnit do autority autora a do 
záznamu)  

 

 oddělení mohou být jiná než týmy 

Volba časového období 

Kontrola, oprava oddělení v autoritách autorů 

Doplnění oddělení do záznamů 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Oddělení v autoritě  



 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Oddělení na AA (stará, nová) 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Výstup autorit autorů (Excel) - klient  

  



 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Sysno, příjmení, jméno, varianty jména, identifikace, ústav, oddělení, tým, 

založení záznamu 



Autoři, kteří nemají vyplněno oddělení a mají vyplněn tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autority, kde není oddělení a je tým  

SysNo Jmeno Prijmeni WOS Ustav Oddeleni Tym TymEng T969f T100a 

46822 Bártová Eva   BFU-R   

Oddělení 

molekulární 

cytologie a 

cytometrie 

Department of 

Molecular Cytology 

and Cytometry   20051012 

246143 Ambrožová Gabriela H-1891-2014 BFU-R   

Oddělení 

patofyziologie 

volných radikálů 

Department of Free 

Radical 

Pathophysiology A 20090106 

271640 Matyášek Roman   BFU-R   

Oddělení 

molekulární 

epigenetiky 

Department of 

Molecular 

Epigenetics ACTV 20110418 

296769 Daňhel Aleš G-9404-2014 BFU-R   

Oddělení 

biofyzikální chemie 

a molekulární 

onkologie 

Department of 

Biophysical 

Chemistry and 

Molecular Oncology ACTV 20131127 

297076 Perečko Tomáš H-1901-2014 BFU-R   

Oddělení 

patofyziologie 

volných radikálů 

Department of Free 

Radical 

Pathophysiology ACTV 20131204 



Autority bez oddělení pracovníků, jejichž autorita byla vytvořena v 
poslední době a autor  působí v ústavu a nemají vyplněné oddělení 

 

 

Doplnění oddělení do autorit 2 



 

Oddělení import do záznamů 



1. Je mozne zadat do autority autora zaroven oddeleni - dle struktury v ustavu 

a zaroven zarazeni do tymu, ktere se pak zobrazuje v analytikach pro 

hodnoceni?  Zařazení do týmu se nedá změnit, oddělení lze nastavit podle 

libosti. 

2. Mohli bychom nyni oddeleni upravit na strukturu ustavu nezavisle na tymu? 

Ano. 

3. Je mozno udelat upravu byvalych udaju v poli oddeleni skupinove ci 

hromadne (bude se tykat cca 800 ci vice autoru)  

4. Je nejak mozno exportovat autoritu autoru FZU do souboru (napr. Excelu) - 

abychom mohli rozlisit, co je v soucasnosti obsahem poli?  

5.  Pripadne zpet naexportovat do autority zmeneny obsah pole?  

 

Pro kontrolu oddělení je možno využít výstupu z klienta, oddělení opravit  a 

následně naimportovat do autorit a záznamů. 

Oddělení dotaz 



Někde se využívají týmy, někde oddělení . 

Nastavení na základě komunikace s ústavy  

(Pokud si ústav nezvolil  admin – (Mgr. Mika) 
rozhodl na základě porovnání oddělení a týmů v 
ASEP). 

Údaje se předají  firmě k nastavení v 
InCites. 

Každý ústav má dva administrátory, kteří 
mohou nastavení týmů upravit. 

 

Inofrmace: mika@knav.cz 

 

Oddělení x týmy v InCites 



Identifikátory v záznamech 

Handle, DOI, ISSN, E-ISSN, ISBN, ISMN, WOS, 
SCOPUS, PubMed 

 

Identifikátory vědeckých pracovníků 

Jednoznačné přiřazení výzkumných aktivit k 
výzkumníkovi. 

Zásada: zapisujeme všechny dostupné 
identifikátory. 

(Seznam identifikátorů autorů - výstup v klientovi.) 

 

VŠ masivně přidělují autorům identifikaci 
ORCID – co na to AV?. 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Identifikace v ASEP 



 

 

klient 

IPAC 

Analytika ASEP 



    

Vyplnění pole je podmíněně povinné u všech typů 

dokumentů. Uvádí se všechny projekty, za jejichž finanční 

podpory vznikl daný výsledek.  Příjemcem či 

spolupříjemcem projektu musí být autor/ústav AVČR. 

 

Pokud jsou u výsledku uvedeny projekty, kde nositelem 

projektu není autor/ústav AVČR, doporučujeme tyto 

projekty neuvádět, nebo  zapsat do poznámky. 
 

Projekty 
Uvedení projektů v ASEP 



 Projekty CEP – exportuje se do RIV 

Finanční prostředky jsou udělovány tuzemskými agenturami z rozpočtových 

prostředků a evidované Radou pro výzkum a vývoj.  Zápis čísla projektu a 

poskytovatel jsou uvedeny v databázi CEP: 

http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do 

 

 Další zdroje financování – výběr z rolety – exportuje se do RIV 

O – operační programy 

R – rámcový projekt EK 

V – jiné veřejné zdroje 

N – neveřejné zdroje 

I – institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace 

 

 Projekty ostatní  

 Projekty AV, další zahraniční projekty, kde je příjemcem ústav/autor. 

 

 Projekty EU – export OPENAIRE 

 Strategie21 

 

Projekty 
CEP, další financování, ostatní, EU 

http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do


 Převedení ARL na servery KNAV 

 

 Uložení vědeckých dat do ASEP 
 

Uložení popisu vědeckých dat 

Uložení souborů vědeckých dat  

 
 

 

 

 

Vývoj 2016 



 
Shrnutí 
  
 1. Dokončení úprav nových formulářů na 

základě praxe 

2. Oddělení – definice, opravy 

3. Definice nových formulářů 

4. Importy z WOS a SCOPUS  

 



Děkujeme za spolupráci. 

Závěr 


