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RIV -  kontrola dat – sběr 2017 
ARL na serveru v KNAV 
(klient, požadavky, importy, formuláře) 

Datový repozitář ASEP 
 



 
RIV 

Hodnocení - rozpory, smluvní výzkum 

  
Dotazy ohledně hodnocení  a smluvního výzkumu řeší KAV. 
Informace na interních stránkách AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interni.avcr.cz/Informace_pro_pracoviste/sber-podkladu-dle-metodiky-hodnoceni.html


 
Hodnocení 

Rozpory z pohledu zpracování 

  
Metodika hodnocení výzkumných organizací 
 
Doporučení změny druhu v rozporu s „metodikou“ (32 výsledků) 
 
Doporučení KNAV 
Nadále zařazovat výsledky dle druhu dokumentu shodného s WOS a 
SCOPUS a vyjádřit nesouhlas s požadovanou změnou.  
U výsledků mimo WOS a SCOPUS musí pracoviště rozhodnout o 
zařazení dle definice. 
 
 
Nová metodika hodnocení: 
https://www.rvvi.cz/dokumenty/Metodika_hodnoceni_vyzkumnych_
organizaci_2017.pdf 
Schválena nová metodika hodnocení 
https://www.rvvi.cz/dokumenty/Usneseni_vlady_ze_107_zasedani_2017_02_0
8.pdf 
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Smluvní výzkum 
SMV15, SMV16  

SMV2015 
Pokyny pro odevzdání smluvního výzkumu na (RV) 
https://www.rvvi.cz/novinky/sber-udaju-o-smluvnim-vyzkumu-
smv16 
 
Pokyny pro odevzdání smluvního výzkumu poskytovateli (KAV) 
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/
Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf 
 
SMV2016 
 
Záznamy SMV2016 musí být odevzdány ve sběru 2017 
 
 

https://www.rvvi.cz/novinky/sber-udaju-o-smluvnim-vyzkumu-smv16
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RIV  - sběr 2017 

Kde najdeme výsledky: www.rvvi.cz 
 

 

http://www.rvvi.cz/


RIV  - sběr 2017 
Dokumenty ke stažení 

 

https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV17v3.pdf 
 

https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV17v3.pdf


RIV  - sběr 2017 
průvodky 

Dodávky dat RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány 
poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2017 a po 
kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou.  
 
Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI 
2.0 (dále jen průvodka) AUTOMATICKY VYGENEROVANÁ PŘI EXPORTU 
DAT vytvořená kontrolní službou ROZHRANÍ PRO PŘÍJEMCE DOTACE - 
VaVER, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna 
jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně 
jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem 
jednacím uvedeným v dodávce dat.  
  
  
Červeně změna textu dokumentu   v nové verzi v3. 



RIV  - sběr 2017 
Předání dat 

 

Struktura: zůstává stejná jako v roce 2017 
Způsob předání dat: dávkový způsob odevzdání dat 

poskytovatelům 
 
Soubor dat  - nové záznamy ve struktuře 2017 
Soubor mazání – záznamy, které potřebujeme smazat z RIV 
 
Nově 
Soubor oprav - v souboru budou pouze záznamy, které 

chceme opravit. 
 
???? 
Není zveřejněna struktura souborů oprav. 
Není jasné, jak se budou vytvářet průvodky. 
 
 



RIV  - sběr 2017 
VaVER 

Co to je VaVER? 
Administrační rozhraní  = „formuláře VaVaI“, k tvorbě  
datových, mazacích a opravných xml souborů.  
Kontroly a průvodky k souborům.  
Registrace: 
www.rvvi.cz/prijemce/registrace  
Systém: 
www.rvvi.cz/prijemce 
 
Zatím je možné průvodky k souborům i opravné 

soubory vytvářet pouze v prostředí VaVER, 
 
(Školení bude 8.3.2017, následně dáme vědět, jak 

budeme postupovat.) 
 

http://www.rvvi.cz/prijemce/registrace
http://www.rvvi.cz/prijemce


RIV 2017 termíny 

Překlopení v KNAV – 20. 3. 2017 
Odeslané, zkontrolované záznamy v ASEP sběr 2017. 
Nelze přidávat záznamy sběru 2017 (na požádání). 
Nelze editovat pole – označení do RIV a projekty v RIV. 
 

Odevzdání výtisků do NKP -  do 20. 4. 2017 

 

Termíny poskytovatelů 
MK – 30. 3. 2017 
Ostatní od 15. 4. 2017  



Co je potřeba zkontrolovat  
Správný zápis, data, xml 

 
 
 

Vyplnění vybraných polí 
• Vybraná pole - zápis. Opravy autorit ve formuláři. Použití 

klienta. Kontroly UTWOS, EID. Chybná DOI, ISBN. 
• Příprava oprav a mazání. 
 
Kontroly 
• Počtů záznamů 
• Projektů bez výsledku 
• Označených/neoznačených záznamů do RIV 
• Spoluprací a duplicit 
• Kontrola odkazů WOS, DOI, SCOPUS 
• Kontrolní program ARL  
 
XML, kontroly 
• Vytvoření xml a kontrolní program RV 
• Konečné soubory a průvodky – až po školení 8. 3. 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 



ARL v KNAV 1 
Přesun systému na server v KNAV  

Od 1. 12. 2016 je systém na nové adrese: 
https://www.lib.cas.cz/arl 
Doporučujeme změnu adresy na webových stránkách ústavu. 
 
Webové formuláře: 
Všechny uživatelské účty (zpracovatel, anonymní, individuální) již využívají 
nové webové prostředí. 
Přístup: poslední verze prohlížečů (EDGE, FF, IE, Chrome) 
 
Klient 
• neplatí se licence 
• nový klient (upozornění kdy bude k instalaci a jak se bude instalovat) 
• po stažení nového klienta nebude potřeba žádat o sériové číslo 
 
Úpravy systému 
Archiv x zadané požadavky x aktuálně řešené problémy 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/ 
 
 

https://www.lib.cas.cz/arl
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/test-arl/


 
ARL v KNAV 2 

Změna podmínek smlouvy 
 

Postup řešení problémů – nahlásit KNAV, nikoliv do 
Cosmotronu 
 
Individuální problém – řešeno se zpracovatelem a KNAV 
Obecný problém 
• Zjištění, zda problém nebyl nahlášen (něco nefunguje správně) 

na stránce pro zpracovatele 
• Nahlášení do KNAV (mailem) 
• Sledování řešení na stránkách pro zpracovatele 
 
Individuální požadavky na úpravu systému 
KNAV zhodnotí, zda je požadavek obecně prospěšný pro všechny 
ústavy, či pouze pro pracoviště, které úpravu požaduje 
(financování) a časovou možnost realizace. 
 
 
 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
API 

 
 
 
 
 
 
 
 
Využití: zpracovatel, individuální uživatel 
Postup: 
1. Najdeme záznam dle názvu (ve WOS, nebo SCOPUS) 
2. Prohlédneme záznam, zda patří ústavu – přebírací formulář  

 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
Přebírací formulář 

 

3a. Uložení přebíracího formuláře 
Přebírací formulář je možno uložit a editovat.  
Výhoda: neuloží se nové chybné autority autorů. 
Použití: např. pokud je mnoho autorů a není čas je ihned doplnit a 
zkontrolovat. 



 
Import WOS, SCOPUS ve formulářích 

Uložení do ASEP z přebíracího formuláře 
 

3b. Upravíme záznam, vybereme druh dokumentu ASEP a uložíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Záznam doplníme o další údaje a zveřejníme v IPAC. 
 

 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
 

Problémy – chybný import editorů a vydavatele (C, K, M) 
 
Počet autorů – vyplňuje se pokud se liší počet autorů zapsaných ve 

formuláři a skutečný počet autorů, jinak se nevyplňuje. 
Při importu se do pole zapíše počet autorů. 
 
Pro kontrolu je v exportu z IPAC do csv nové pole: Počet autorů 

RIV. 
 
 

 
 

AutořiVšichniPočet AutořiRIV 
21 2884 



Datový repozitář ASEP 

1. Podepsání smlouvy o ukládání datových souborů do repozitáře  
2. Proškolení zpracovatelů ústavů  
3. Ukládání datových záznamů: duben 2017 

Kdo může ukládat datové soubory: 
Uživatel, který má vytvořen individuální uživatelský účet. 
Jaká data budou v repozitáři:  Data pracovníků ústavů AVČR. 
Kdo je zodpovědný za uložený obsah a stanovení  licence: autor  
Formální kontrola a zveřejnění: zpracovatel 
 
Nastavení systému 
Současné nastavení systému není konečné, systém upravíme 
na základě praktických zkušeností. 



Datový repozitář ASEP 
Informace na k datovému repozitáři (duben) 



Datový repozitář ASEP 
Data – popis datové struktury 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli-data/ 

 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli-data/


Datový repozitář ASEP 
workflow 

 
 

Vytvoření datového 
záznamu a připojení 

datasetů. 

Vytvoření 
uživatelského účtu. 

Předání zpracovateli k 
formální kontrole. 

Kontrola. 

Přidání handle a 
zveřejnění v IPAC. 



Datový repozitář ASEP 
workflow 

 



Datový repozitář ASEP 

 



Datový repozitář ASEP 
MyASEP 



Datový repozitář ASEP  
Datové záznamy 

Musí být vyplněna povinná pole 
Název datového souboru, autoři, anotace, 
Licence, Jazyk dokumentace, typ souborů…. 
 
Doporučujeme i vyplnění nepovinných polí, 
která umožní  uživatelům se v datech lépe 
orientovat.  
 

 



Datový repozitář ASEP  
Příprava datasetů – formální kontrola 

Příprava a popis datasetů – (výhradně autor) 
Počet nahraných souborů – není omezeno 
Nezazipované – do 10, více zipovat 
Velikost souborů – upřesníme  
Formální kontrola (zpracovatel) 
• Vyplnění povinných polí 
• Přiložení souboru, který popisuje jednotlivé 

soubory (readme.txt, ctimne.txt), nebo 
podrobný popis v anotaci 

• Uvedení licence 
 



Časový harmonogram 
 

RIV 
Překlopení roku sběru   20. 3. 2017 
Odevzdání xml souborů KNAV 20. 3. – 7. 4. 2017 
Odevzdání xml souborů MK 25. 3. 2017 
Odevzdání dat MK   30. 3. 2017 
Odevzdání dat poskytovatelům 15. 4. 2017 
ASEP 
Smlouva o ukládání datasetů          březen 2017 
Dokončení úprav ARL   březen 2017 
Školení zpracovatelů datový repozitář duben 2017 
Úpravy ARL (2. etapa importu, …) červen-září 2017 



Shrnutí 

Připravit data k odevzdání do RIV 
(datové soubory, mazání, kontroly) 
Připravit si seznam oprav 
(9. 3. snad budeme vědět,  jak se budou 

vytvářet průvodky a opravy) 
Datovým repozitáře – od dubna 
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