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Prezentace školení 
 
Shrnutí změn ve struktuře. 
Nová pole, nový druh dokumentu. 
Nové číselníky. 
Propojení s aplikací VaVER. 
 
 
 
 
 

1. Seminář   

https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/46/files/is_vavai_2018.pdf


2. Dokumenty ke stažení, číselníky 

V manuálu 
ASEP změny 

zeleně 

Nový oborový 
číselník 

Xml – výstupy 
ARL 

Informace o 
poskytovatelích 



Databáze RIV – data, záznamy 
Databáze CEP - projekty 
 
Webová kontrola 
Kontrola xml souborů, až jsou data bez chyb 
v kontrolách ASEP. 
 
Nemá cenu kontrolovat soubor, který 
obsahuje mnoho chyb v ASEP. 
 

3. CEP, RIV 
4. Webová kontrola  



VaVER – program, do kterého ukládají data 
ti, co nemají vlastní systém, následně odtud 
vyexportují data ve formátu xml pro 
poskytovatele. 
AV ČR má vlastní systém pro ukládání a 
exporty dat – výstupy ASEP/ARL. 
 
Využití VaVER – pro opravy velkého množství záznamů, 
nemusí se doplňovat kódy, jsou již v záznamu. 
 
 
 

5. VaVER   



Manuál ASEP – změny v definicích 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-databaze/ 
 
FAQ: 
https://www.rvvi.cz/dokumenty/FAQ_VAVER_2017.pdf 
 
 
Dotazy z FAQ RV jsou označeny v prezentaci  takto: 

Definice druhů výsledků (od 1. 1. 2018) 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-databaze/
https://www.rvvi.cz/dokumenty/FAQ_VAVER_2017.pdf


 
Definice druhů výsledků  
 

Frascati – pro rozhodování o tom, zda se jedná o výsledek vzniklý 
činností ve VaVaI, je třeba vycházet obecně z manuálu Frascati 3,  
kde se uvádí pět základních znaků:  
 
novost, kreativita, nejistota, systematičnost, a opakovatelnost.  
 
V některých případech upozorňuje manuál Frascati na obtížnost 
posouzení činností z pohledu VaVaI a přidává další podpůrná kritéria 
 
propojení s veřejnými výzkumnými laboratořemi,  
zapojení pracovníků s doktorskými tituly nebo doktorandů, 
zveřejňování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech,  
pořádání vědeckých konferencí 
zapojení do vědeckých reportů. 
 
Více…. 
 
 
 

https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf


Změny v definicích druhů  
kniha (B) - 1 

Za určitých podmínek lze dizertaci a učebnici odeslat do 
RIV jako knihu (B).  
 
„…publikované diplomové, doktorské, habilitační a 
disertační práce splňující parametry odborné knihy, 
které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, Jsc, 
Jost,…“  
 
Odbornou knihou nejsou: 
učební texty (tj. učebnice, skripta), pokud nejsou 
výsledkem původního pedagogického výzkumu; 

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv


Změny v definicích druhů  
Kniha (B) - 2 

Zařazení českých knih v Národní knihovně pro účely 
hodnocení 
Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí 
být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. 
 
Pro zahraniční knihy to již neplatí! 
 
Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikovaná 
v zahraničí představuje verifikaci: odkaz na Digital Object 
Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost 
v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. ověření 
vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené 
poskytovatelem.  

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-databaze/#FYZICKE


Změny v definicích druhů  
Stať ve sborníku (C/K)  
Sjednocení terminologie - Stať ve sborníku 
 
„Stať ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn 
autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu vědecké 
práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve 
sborníku. 
Druhem výsledku „stať ve sborníku“ je stať, která má celkový rozsah minimálně 2 
strany, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové 
přílohy, obrázky, tabulky a reklamy. 
 
Lze do RIV předat výsledek D – stať ve sborníku (jedná se o 
recenzovaný sborník), i když sborník není v databázích SCOPUS 
nebo WoS?  
Článek ve sborníku lze do RIV vykazovat, i pokud není sborník 
evidovaný v databázi Scopus nebo WOS, ale nebude hodnocen.  



Nepublikační výsledky 

Jak je to s II. kategorií výsledků – nepublikačními výsledky jako A, M, 
W, E, O? Budou po dodání do RIV z IS VaVaI odstraněny?  
 
Ostatní druhy nepublikačních výsledků (audiovizuální tvorba, 
uspořádání konference, workshopu, výstavy a ostatní výsledky, které 
nelze zařadit do publikačních výsledků) sice nejsou hodnoceny, ale 
není důvod je odstraňovat z RIV, protože se jedná o platné a pravdivé 
údaje o výsledku výzkumu a vývoje. V některých případech (daných 
cíli programu) jsou tyto výsledky očekávanými a budou využity např. 
pro potřeby hodnocení programů.  
  



Specializovaná veřejná databáze  - Zařazení do RIV (kód S) 
Do RIV lze zařadit, pokud bude splňovat podmínky Definice druhu výsledků v roce 
2018 a Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2018. 
 
Výsledek „Specializovaná veřejná databáze“ zahrnuje strukturované a veřejně přístupné údaje o 
původních výsledcích výzkumu a vývoje, členěné na základě realizovaného výzkumu a vývoje, který 
byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Umožnuje zpřístupňovat strukturované 
informace o jevu jako zdroji pro další výzkum či konečnému uživateli. 

 
 Specializovanou veřejnou databází není: 

– výsledek, který nesplňuje podmínku veřejné dostupnosti (interní evidence a databáze, které 
slouží výlučně vlastníkovi výsledku); 
– databáze obsahující známé nebo již veřejně přístupné údaje. 

 Do roku 2014 jako: prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky 
aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor (Sa). 

  
Kritéria ověřitelnosti výsledku, Popis použití vyřazujícího kritéria, Způsob verifikace viz Definice 
druhů výsledků s. 23. 

 

Nový druh dokumentu L5 

https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf
https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf
https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV18v1_2.6.0.pdf
https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf
https://www.rvvi.cz/data/x_novinky/37/files/definice_druhu_vysledku.pdf


Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení 
na: 
 
 Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen 

v databázi Web of Science (WoS) s příznakem „Article“, „Review“, nebo 
„Letter“; 

 JSC – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, 
který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, 
nebo „Letter“; 

 Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, 
které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných 
neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný 
odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel 
řádně procesem recenzního řízení.  

 

Nová pole 
Jimp, JSC, Jost – poddruh J 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-databaze/#RECENZNI


 Výběr zařazení Jwos, Jsc v případě příidělení obou identifikátorů 
záleží na autorovi. 
 

 Pokud pole v ASEP nebude vyplněno, tak se do RIV předá 
automaticky záznam označený takto: 

 
V záznamu je UTWOS – Jwos 
V záznamu je UTWOS a ID_SCOPUS – Jwos 
V záznamu je pouze ID_SCOPUS – Jsc 
V záznamu není UTWOS ani IDSCOPUS - Jost 
 
 
 Pokud není dosud ID známo, je lepší odevzdat výsledek až další rok, (pokud není 

nutno jej odevzdat v daném roce sběru  z důvodu návaznosti na projekt). 
 
 
 

 
 

Jwos – Jsc – Jost v ASEP 



Nový poddruh  
Schválená metodika, Akreditovaná metodika 
a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož 
kompetence daná problematika spadá; 
b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem; 
c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum certifikace výsledku druhu „N – certifikovaná metodika“ hlásí v aplikaci VaVER 
chybu. Jak datum zadat?   
  
Datum certifikace výsledku musí být shodné s rokem uplatnění výsledku.  
 
 

Nová pole 
L3 – „Metodika“ 



Uspořádání výstavy 
Uspořádání výstavy s kritickým katalogem  
Podmínkou pro uznání výsledku „Výstava s kritickým katalogem“ je publikace 
kritického katalogu výstavy, který splňuje všechny náležitosti pro druh výsledku 
odborná kniha a jako takový byl uplatněn a schválen (nelze tedy uznat tento 
výsledek bez kritického katalogu – odborné knihy do doby, než je kritický 
katalog publikován) 

Nová pole 
U – výstava – nový poddruh 



Rozlišení délky trvání výstavy 
 
Pro stálou výstavu se nevypní pole „do“ 
 
 
 
 
 
Pro výstavu, která trvá jeden den, se musí vyplnit od-do (1.1.2017-1.1.2017) 
 
 

U – výstava – „stálá výstava“ 



Mapa L2  
Nové pole – ISBN mapy. 
Pokud má mapa  ISBN zapíše se do pole ISBN, pokud má jinou číselnou 
identifikaci, zapíše se do pole „číselná identifikace“. 
 
Periodikum, stať ve sborníku  ISSN a E-ISSN 
Do RIV se exportují obě. Pokud má periodikem pouze EISSN, předává se i poli 
ISSN. 
Článek vyšel jen v elektronické podobě a má pouze e-ISSN. Mohu ho 
vykázat do RIV?  
Ano, do RIV jej lze vykázat jako J – článek v odborném periodiku (+ příslušný 
poddruh: Jimp, Jsc, Jost), pokud obsahuje původní vědecké výsledky a splňuje 
definici druhu „J“ a vybraného poddruhu. Pokud článek vyšel výhradně v 
elektronické podobě, pak e-ISSN vyplníte jak v poli R14 * ISSN periodika (P), 
tak v poli R15 * Kód eISSN periodika (PP).  
  
Zvětšení polí 
Anotace (10tis. znaků), Technické parametry (3 tis. znaků) 

ISSN, ISBN, zvětšení polí 



 Staré obory RIV  - budeme zatím zapisovat. 
 Spolupráce –  je možno uvádět obory dle pracoviště, není nařízeno, že 

pracoviště musí uvádět stejný obor. 
 Obor musí zadat autor 

Nová klasifikace, obory OECD 



Některé obory lze jednoznačně nahradit, některé se musí znovu vybrat. 
 

Doplnění oborů do již vytvořených 
záznamů 



Informace o „užití patentu“ 
 
 
Pokud se změnil údaj o užití z A na B , 
tj. patent je využíván, aj. pole musí se 
udělat oprava. 
1. Změníte údaj „Informace o využití“ 
2. Doplní se kódy do pole C83 

Opravy druhu „P“ PATENT 



UTWOS 
Uvádí se povinně pro poddruh Jimp. Článek je evidován v databázi Web  
of Science společnosti Clarivate Analytics a má přidělen kód UT WoS. Uvádí se 
bez prefixu "WOS:". V případě, že je článek evidován jak v databázi WoS, tak i 
v databázi Scopus, je možné doplnit i EID Scopus. 
EID 
Vyplňuje se u druhu výsledku J, B , M, C v případě, že je k dispozici, tj. pokud je 
výsledek evidován v databázi Scopus společnosti Elsevier. 
Pro druh = J: EID článku (povinné vyplnění pro Jsc) - v případě, že je článek 
evidován jak v databázi Scopus , tak i v databázi WoS , je možné doplnit i kód 
UT WoS 
Pro druh = B : EID knihy (podmíněně povinné) 
Pro druh = M : EID kapitoly v knize (podmíněně povinné) 
Pro druh = C: EID statě ve sborníku v případě, že je stať ve sborníku evidována 
jak v databázi Scopus , tak i v databázi WoS , je možné doplnit i kód UT  
WoS 
 

Identifikace výsledků 



ORCID je univerzální identifikátor, jehož tvorba je poněkud chaotická, 
ale i přes tuto nedokonalost, by si autoři měli tento identifikátor vytvořit.  
 
Databáze ORCID identifikátorů (je tam téměř 4,5 mil. identifikátorů 
osob) je zatím plná zkušebních účtů, duplicitních záznamů (některé 
vysoké školy ho přidělují hromadně, jiné individuálně, autoři si ho tvoří 
sami …) a hledání v databázi a zobrazení záznamů není zatím nijak 
skvělé.   
 
Důležité je: 
 začínají ho požadovat nakladatelé a poskytovatelé podpory 
 do uživatelských účtů ORCID lze naimportovat záznamy z RID 

(WOS), EID (SCOPUS), DOI a jiných systémů 
 

Identifikace autorů ORCID 



RID (WOS), EID (SCOPUS) 
 Identifikace RID a EID je důležitá v  databázích WOS a SCOPUS. 

Uživatelský účet nabízí citační metriky autora (počet publikací, počet 
citací, průměr citací na článek, h-index) a informace o vědní oblasti a 
spolupráci. 

 Identifikátor RID si většina autorů AV vytvořila v době hodnocení 
2010-2015. Vzhledem k tomu, že se neaktualizuje automaticky, bylo 
by dobré RID aktualizovat, aby tam byly správné údaje. 

 Identifikátor EID přiděluje SCOPUS automaticky, proto tam mohou 
být v případě shody jmen a oborů chyby, které lze nahlásit k opravě. 
 

Informace k identifikátorům:  
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/ 
 

Identifikace autorů – RID, EID 

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


ASEP 
Příklad uživatelského účtu v ASEP, kde jsou všechny identifikace: 
https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/fzu-d/0100196 
 
RIV 
 Identifikace ORCID, RID a EID se letos předává nepovinně do RIV. 
 Letošní předávané soubory do RIV jsou upraveny tak, aby se všechny 

identifikátory autora naimportovaly do RIV. 
 

 Jednoznačná identifikace znamená, že jeden autor má jeden identifikátor 
ORCID, RID, EID, atˇ už pracuje kdekoliv. 

 
Pokud autoři již mají ID vytvořeno (třeba na vysoké škole, pro poskytovatele, 
vydavatele, tak by neměli si vytvářet další. 
 

Identifikace autorů v ASEP a RIV 

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/fzu-d/0100196


Identifikace autorů v ASEP, výpis 



V případě, že výsledku bylo dosaženo řešením výzkumné aktivity, na kterou 
byla poskytnuta podpora podle zákona č. 130/2002 Sb. (projekt - P, výzkumný 
záměr - Z, institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace - I, specifický 
vysokoškolský výzkum - S), lze vybrat jakýkoliv zdroj financování, případně 
jejich kombinace.  (Projekty CEP a RVO) 
  
IS VaVaI tedy povoluje kombinace P, Z, S, I mezi sebou, ale pokud jednu z nich 
vyberete (nebo pokud vyberete jejich kombinaci) pak už nemůžete zvolit 
návaznosti na zdroje financování, na které nebyla poskytnuta podpora podle 
zákona, tj. volby O - operační programy, R - rámcové programy EK, V - jiné 
veřejné zdroje, N - neveřejné zdroje.   
  
Nesmí se tedy kombinovat podpora "podle zákona" s podporou "bez 
zákona".  
V případě, že výsledku bylo dosaženo řešením aktivity, na kterou nebyla 
poskytnuta podpora podle zákona, pak musíte vybrat právě jednu návaznost z 
množiny O, R, V, N, přičemž jejich vzájemná kombinace není možná.  

Povolené kombinace zdrojů 
financování 



Nesmí se používat „rovné uvozovky“ a středník! 
V kontrolách ASEP jsou označeny jako chyba a musíte je nahradit. 
 
 
V aplikaci VaVER se mi v poli R06 – Název výsledku v původním jazyce 
neukládá celý název tohoto výsledku, odmazává se (záložka 1. Hlavní údaje o 
výsledku).   
V názvu jsou použity nepovolené znaky pro vyplňování online formulářů. V 
aplikaci VaVER nepoužívejte k zapisování hodnot "rovné dvojité uvozovky". 
Jedná se o nepovolené znaky formuláře (lze nahradit následujícími:  ` ' „ ‘ ’ “ ” ˝). 
V případě, že tyto rovné dvojité uvozovky použijete, pak se veškerý text za 
těmito znaky smaže.  
 
Řešíme co s ostatními znaky mimo CP1250, protože je uvedeno v manuálu, 
že pokud je naleznou, tak mohou dávku vyřadit. 
 
Kontroly v ASEP – varování, až vyřešíme, bude odstraněno. 

Znakové sady 



CavUnEpca/0482437 RIV (M, Jmeno zpracovatele: lasl) WARN.: zaznam 
obsahuje znaky mimo CP1250: e(#232 tag:200 line:16 ofs: 82), e(#232 tag:541 
line:18 ofs: 81), e(#232 tag:610 line:20 ofs: 14)  

Znakové sady - příklad 



CavUnEpca/0485348 RIV (M, Jmeno zpracovatele: PR) zaznam obsahuje 
chybne ISBN (|ERRIT045#ISBN#ISBN length invalid#978-0-12-805360-7 nebo 
978-0-12-809320-7) 102a: chybi kod zeme vydani 610a (innate immune 
signaling;) obsahuje znak ';'  

Znakové sady – příklad „středník“ 



 Kontrolní program ARL/ASEP 
 Kontrolní program RV  
 Rozdíl kontrol 

 
 Kdy opravovat, kdy mazat 
 Jak opravovat 
 Jak mazat 
 Nahlášení oprav 
 Soubory, verze 
 

Kontroly dat 
Opravy a mazání v RIV 



 Měla by se odevzdávat data s rokem uplatnění do roku 
2017. 

 Data vzniklá v roce 2018 odevzdat pouze v případě, že 
záznam je potřeba odevzdat z důvodu končícího projektu 
apod. 

 Pokud identifikátor UTWOS či SCOPUS není dosud 
znám, doporučuje se odevzdat záznam až v dalším roce 
sběru. (pokud to jde) 

 

Rok sběru lze změnit přes klienta na 2019. 
(Označit za neodeslané před překlopením roku 
sběru.) 

 
 

Odevzdání dat, rok sběru 2018 



Zveřejněné záznamy (předané do online katalogu) 
musí mít: 
 
1. Vyplněny údaje pro smysluplnou 

bibliografickou citaci. 
2. Údaje musí být správné. 
 
Opravy roku vzniku výsledku a změny druhu 
dokumentu nelze v RIV udělat jako běžné 
opravy.  
Předávané statistiky KAV nesouhlasí. 

Zveřejněné údaje online  



https://www.rvvi.cz/dokumenty/TerminyPredavani_Prijemci_2018_v1.pdf 

Termíny poskytovatelů 

https://www.rvvi.cz/dokumenty/TerminyPredavani_Prijemci_2018_v1.pdf


 
Záznamy MK – mají pouze návaznost na projekty 
MK, proto xml soubory a průvodky odevzdat do  

20. 3. 2018 
 
Překlopení roku sběru:  19. 3. 2018 
 
Kontrola xml v KNAV:  od 3. 4. 2018 

Termíny KNAV 



 Proběhla úprava formulářů a xml na strukturu 2018 
 Probíhá úprava kontrolního programu ARL a 

zobrazovacích formátů 
 

 Do záznamů se musí doplnit nové oborové třídění a nová 
pole 

 Kontroly datových záznamů 
 Příprava souborů mazání, oprav (pozor na spolupráce) 

 
 Termín pro xml MK – 20. 3. 2018 
 Překlopení roku sběru – 19. 3. 2018 
 

 
 
 

Shrnutí 



 
Webové stránky ASEP: https://lib.cas.cz/asep 

 
 

Kontakt:  
arl@lib.cas.cz 

 
 
 

Děkuji za pozornost. 
 
 
 
 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/
mailto:arl@lib.cas.cz
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