
Doporučené kontroly 
před odevzdáním záznamů do RIV 

• Kontrola duplicit 
• Kontrolní program arl 
• Kontrola počtu záznamů, spolupráce  
• Kontrola záznamů Ji  
• Kontrola aplikovaných výsledků 
• Kontrola záznamů pro Smluvní výzkum 
• Kontrolní program RIV 
• Odsouhlasení záznamů exportovaných do RIV 

vedením ústavu/autory 
 



Příklad Ústav: MBU-M 
 
1. Kontrola duplicit – výstupy, AA 
2. Kontroly arl – MyASEP 
3. Analytika ASEP – kontrola počtu záznamů, kontrola spoluprací, kontrola 

záznamů neoznačených do RIV, 
4. Kontrola záznamů Ji (soubor s ID WOS a Scopus) 
5. Kontrola aplikovaných výsledků – patentů, užitných vzorů apod. 
6. Kontrola záznamů pro Smluvní výzkum 
7. Kontrola projektů bez výsledků 
8. Webová kontrola RIV 
9. Kontrola záznamů k opravě a mazání  
10. Odsouhlasení záznamů exportovaných do RIV vedením ústavu/autory 

 
Návody na vytvoření výstupů a kontrol v MyASEP najdete zde . 

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/formulare/vystupy_kontroly.pdf


1.1 Kontrola duplicit - výstupy 

MyASEP – Kontroly – Kontrola duplicit záznamů 



1.2 Kontrola duplicit 

Na základě shody (ne podobnosti) názvu, roku vydání, 
zdroj. dokumentu, stran od-do 



1.3 Kontrola duplicit – Analytika ASEP 



1.4 Kontrola duplicit 

Kontrola na AA:  
Ústav  
RIV–aktuální sběr 
 
Vizuální kontrola 



2. Kontroly arl 



2. Kontroly arl - PRACOVISTE MBU-M 

• CavUnEpca/0459565 (J, Jméno zpracovatele: Bond007) 
•   WARN.: navaznosti: Pro ustav UOCHB-X nebude exportovan tento zaznam do xml pro 

poskytovatele GA MŠk a projekt:LO1509 
•  CavUnEpca/0462752 (J, Jméno zpracovatele: ES) 
•   215a: není vyplněno   Počet stran 
•  CavUnEpca/0464044 (J, Jméno zpracovatele: ES) 
•   WARN.: 014a - neni vyplneno identifikacni číslo WOS 
•  CavUnEpca/0468176 (J, Jméno zpracovatele: ES) 
•   autor(11) - Peikerová, Žaneta: autor s pracovistem musi mit v autoritnim zazn. C06$e (RC/IC) 
•  CavUnEpca/0468452 (J, Jméno zpracovatele: ES) 
•   autor mimo AV ($p nevyplneno), $b ma mit na konci tecku '.' (Govindjee) 
•  CavUnEpca/0464979 (M, Jméno zpracovatele: ES) 
•   WARN.: 2158 není vyplněno  Počet výtisků – pouze pokud je znám 
•  CavUnEpca/0467922 (V, Jméno zpracovatele: ES) 
•   C15a: délka 61 (povolená délka min. 64 znaků) ('Vývoj a optimalizace přípravy různých kultur 

vinných kvasinek')   Krátká anotace 
• Výsledek kontroly: 
•   počet chyb:     4 
•   počet varování: 41 

WARN.: - pouze upozornění, 
Ale je NUTNÁ kontrola 

chyba 



3.1 Kontrola počtu záznamů 

Pro konkrétní GA 
– výstup x2.1 



3.2 Kontrola počtu záznamů 

Záznamy mimoASEP 



3.3 Kontrola počtu záznamů 

 
 
 
 
 



3.4 Kontrola počtu záznamů 

Data 
odevzdaná jako 
Ostatní 



3.5 Kontrola záznamů neoznačených do RIV 

Data budou odevzdána do RIV 
Data nebudou odevzdána do RIV 
Data odevzdaná jako Ostatní 



3.6 Kontrola spoluprací 

Kontrola záznamu, autorů, 
RVO, kódu oboru RIV 



4. Kontrola záznamů Ji  
 

Připravujeme 
soubor ke kontrole - 
porovnání ID WOS a 
Scopus s ASEP 



5.1 Kontrola aplikovaných výsledků 

Kategorie  – Výsledky aplikovaného výzkumu  
• P = patent 
• Z = poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 
• F= výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 
• G= technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 
• H= poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v 
rámci kompetence příslušeného poskytovatele) 

• N= certifikované metodiky, léčebné postupy,památkové postupy, 
specializované mapy s odborným obsahem 

• R = software 
• V= výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze 

do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace 
nebo souhrnná výzkumná zpráva. 
 
 



5.2 Kontrola aplikovaných výsledků 

Kontrola odkazu – pole 856, funkčnost podpole u  
                                                   a vyplnění podpole 9 (Export do RIV) 
 
• patenty - odkaz na stránku u příslušného patentového úřadu  
• Analogicky pro užitné a průmyslové vzory, odrůdy, plemena, certifikované metodiky, léčebné a 

památkové postupy.  
• software - domovská stránka výsledku, na které je uveden bližší popis výsledku a odkud lze software 

spustit nebo kde je přístup ke zdrojovým kódům výsledku pro jeho případné úpravy.  
• elektronický  dokument webová adresa, pokud je k výsledku přístup přes internet 
• prototyp, funkční vzorek, normy a směrnice, předpisy, výzkumná zpráva, ověřená technologie a 

poloprovoz platí, že pokud stránka existuje, je uvedení v poli 856 povinné, pokud není, nevyplňuje se. 
 

Kontrola správného zápisu vlastníků, autorů, názvu apod. 
• Uvádí se úplný (nezkrácený) oficiální název všech vlastníků (majitelů) patentu nebo vzoru. Patent 

předkládá do RIV jen skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, který je 
uveden na patentové listině. 
 

Návod na kontrolu patentů: 
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/skoleni/Patenty.pdf 

https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/skoleni/Patenty.pdf
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/skoleni/Patenty.pdf
https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/skoleni/Patenty.pdf


6. Kontrola záznamů pro Smluvní výzkum 

Záznamy SMV2016 musí být odevzdány ve sběru 2017 
 
 
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/D
okumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf 

https://www.rvvi.cz/novinky/sber-udaju-o-smluvnim-vyzkumu-smv16
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf
http://interni.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/interni/Dokumenty/Hromadne_dopisy/files/2017/hd17-03.pdf


7.1 Kontrola projektů bez výsledku 



7.2 Kontrola projektů bez výsledku 

Upozornění na ukončené projekty 



8.1 Webová kontrola RIV 

Pošlete žádosti o 
výjimky DOI, ISBN, 
autory apod. na 
arl@lib.cas.cz 



8.2 Webová kontrola RIV 



 
 

Celý 
soubor 

Jednotlivé záznamy 

8.3 Webová kontrola RIV 



8.4 Webová kontrola RIV 



9. Kontrola záznamů k opravě a mazání  



10. Odsouhlasení záznamů 
exportovaných do RIV vedením 

ústavu/autory 



Výstupy 
https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch 

Kontrola duplicit: 
http://asep.lib.cas.cz/aRLreports/rep_2382828_1746261139-2.htm 

Kontrola arl: 
http://asep.lib.cas.cz/aRLreports/rep_2382862_1097131236-2.htm 

Analytika ASEP: 
https://www.lib.cas.cz/arl/ 
RIV: 
https://www.rvvi.cz/is?s=webova-kontrolni-sluzba 

 
 

https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch
https://asep.lib.cas.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch
http://asep.lib.cas.cz/aRLreports/rep_2382828_1746261139-2.htm
http://asep.lib.cas.cz/aRLreports/rep_2382862_1097131236-2.htm
https://www.lib.cas.cz/arl/
https://www.rvvi.cz/is?s=webova-kontrolni-sluzba


 
 
 
 
 

Děkuji za pozornost. 
Zdena Chmelařová 
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