
Kontroly v ASEP 



Kontroly v ASEP 

 

• Doplnění/opravy UT WOS 
• Projekty CEP s rokem zahájení 2017 
• Programy – interní projekty AV 
• Alerty 
• ResearcherID 
• Oddělení 

 
 
 
 

 
 



UT WOS – doplnění/opravy 2017 
Zveřejněny soubory ke kontrole:  Pro zpracovatele – RIV – sběr 2018 

 
1. UT WOS_bez_zdr_dat – r. vyd. do 2010 - chybně zapsaná UT WOS (nyní již 
mohou být doplněna) kontrola nutná 

– Jiné  wos, chybný počet znaků, jiné znaky než číslo UT WOS, uvedeno číslo z jiné kolekce,  
UT WOS není (ale je vyplněno 014$2) 

 
 
 
 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/riv/sber-2018/


UT WOS – doplnění/opravy 2017 

2. Doplneni_UT_WOS_10_2017 - soubory pro jednotlivé ústavy - aktuální 
porovnání ASEP – WOS  List č. 3 
Postup: filtr podle sledovaných typů dokumentů , zkontrolovat, doplnit UT WOS  
podle souboru 



Projekty CEP 

Nové projekty CEP, začínající v roce 2017 zveřejněny na stránkách oprav 
Pro zpracovatele – RIV – sběr 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup: 
1. ověřte podle čísla projektu, že projekt není v autoritní bázi zapsán, 
2. pokud je zapsán, ověřte správnost zápisu, 
3. pokud není, vytvořte novou autoritu projektu (přes formuláře). 
 
Opravy projektů CEP lze provést ve formulářích, v klientovi. 
(již zapsány projekty, kde je ústav spolupříjemce). 
 
 
 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/riv/sber-2018/
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/autority/projekty_CEP_formulare.pdf
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/autority/projekty_CEP_klient.pdf


Projekty CEP - postup 

Po vyhledání čísla projektu je nutné zkontrolovat, zda neexistuje duplicita projektu. 
Zde je dokonce triplicita.  
 
Pokud jsou na jednotlivé duplicity navázané záznamy, musí se do záznamů 
dotáhnout správná autorita a špatné autority smazat. 



Projekty CEP – chyby 



Projekty CEP- chyby 

- není vyplněný řešitel v poli c35, na AA se projekt nezobrazí u autora. 
- nezobrazí se na AA mezi projekty ústavu.   

2016 
2018 zapíše se pouze rok 



Projekty CEP - chyby 

Autorita s vyplněnými údaji 

Chybí název, program, 
roky řešení, obor, 
příjemce, řešitel 



Projekty CEP - chyby 



Projekty CEP - chyby 

zapíše se pouze rok 



Projekty autora na AA 

 



 
 
 
 
 

Očekávané výsledky k projektům – častý důvod oprav v RIV:  
Upozornění autorům – očekávané výsledky jsou ve smlouvě k projektu,  
V CEP u každého projektu uvedeny očekávané počty a druhy dokumentů. 

 
 



Projekty EU 

Projekty EU zapisujeme podle pravidel. 
Projekt EU v 1665 záznamech, 204 s plným textem 

 

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/autority/projekty_EU.pdf


Interní projekty AV 

Zapsané autority projektů podle pokynů KAV, kde je poskytovatel ostatní AV: 
 
- Bilaterální spolupráce 
- Fellowship J. Dobrovského 
- Akademická prémie - Praemium Academiae 
- Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných 

pracovníků   
- Strategie AV21 

 
 Návod na zápis jednotlivých programů v podpoře. 
 
Povinnost zápisu je dána termínem vydání směrnice k příslušnému internímu 
programu, je možné zpětné zapisování. 

 
Kontrola již zapsaných interních projektů AV. 

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/autority/projekty_AV.pdf


Interní projekty AV na AA 



Interní projekty AV – nová limita 



Alerty ve WOS 

• Zveřejněny aktuální alerty na stránkách pro zpracovatele. 
 (Práce ústavu v ASEP, porovnány s tím, jak byly zapsány do WOS). 

• Doporučujeme nastavit ve WOS – Návod na nastavení alertů v podpoře. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hromadný dopis člena AR ředitelům pracovišť – doporučené varianty názvů 
pracovišť AV 

 
 
 
 
 

 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/skoleni/Alerty.pdf
http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/2017.html


Alerty ve WOS 
Možnost nastavení RSS (nové publikace v záložce) 
 



ResearcherID 

• Nic nového, 
• administrátorský přístup - pokud je uvedeno více ústavních autorů v 

jedné práci, není možné práci přiřadit najednou, je třeba přiřazovat jí 
autorům do účtů postupně, 

• zatím nefunguje spolupráce s nakladateli, kteří by požadovali zápis 
vědeckých identifikátorů přímo do publikované práce, 

• nefunguje automatické dotahování publikací, 
• nelze zabránit tomu, aby si práci přidal někdo jiný. 
 
• Výstupy autority autorů – přehled autorů s RID 
 
 



Oddělení 

• Oddělení je třeba udržovat a nahlašovat změny – tabulka  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
List 1 – stav na AA – všechna oddělení  
List 2 – formuláře – aktuální stav 
 
Rozlišovat, kdy autor publikoval za které oddělení v případě změny 
Výstupy klient – přehledy, hromadné změny 
 
 
 



Oddělení na AA 



 
 

Děkuji za pozornost 
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