
Kontroly, kontrolní programy 

Co je potřeba kontrolovat 
Kontrolní program ASEP 
• upozornění / chyby 
• chybové hlášky 
Kontrolní program RIV 
• číselníky (vědní obory OECD) 
• chybové hlášky 
Novinky 
 



Desatero kontroly záznamů před 
uložením do ASEP 

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

1. Zápis záznamu (Kontrola podle názvu, zda záznam už není 
zapsán, správný výběr druhu dokumentu)  
2. Autor Kontrola autorských údajů (i spoluautoři a jejich afiliace) 
3. Kontrola zdrojového dokumentu 
4. Kontrola záznamů Ji 
5. Konference 
6. Odkazy, DOI - ověřit funkčnost 
7. Kontrola spolupráce (projektů, RVO, VZ, oborové klasifikace) 
8. Kontrola povinných polí do ASEP/RIV 
9. Kontrola patentů, software apod. (datum vydání, vlastníci, 
odkazy,…) 
10. Kontrola duplicit 
 

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


Desatero kontroly záznamů před 
odevzdáním do RIV 

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

• 1. Kontrola záznamů vybraných/nevybraných pro export do RIV 
(kontrola počtu záznamů pro RIV, označení záznamu pro RIV) 

• 2. Kontroly ARL – kontrola a opravy správnosti záznamů 
• 3. Kontrola  ukončených projektů bez výsledku v RIV 
• 4. Kontrola návazností a spolupráce (RVO, VZ a projektů) 
• 5. Kontrola duplicit 
• 6. Kontrola záznamů pro Smluvní výzkum 
• 7. Vytvoření XML souborů a kontroly programem RV 
• 8. Opravy a mazání záznamů z RIV 
• 9. Odsouhlasení záznamů exportovaných do RIV vedením 

ústavu/autory 
• 10. Kontrola záznamů, na které byl zadán požadavek ke 

smazání /opravě v RIV 
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Co je potřeba zkontrolovat 
mimo Kontrolní program 

Co není v kontrole ASEP: 
Odkazy, DOI, identifikátory - ověřit funkčnost 
Kontrola  ukončených projektů bez výsledku v RIV 
Kontrola afiliací 
Kontrola patentů, software apod. (datum vydání, vlastníci, odkazy,…) 
Kontrola duplicit 
 
Odsouhlasení záznamů exportovaných do RIV vedením ústavu/autory 
Kontrola počtu záznamů pro RIV, označení záznamu pro RIV  
 
 
 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/podpora/ 
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Kontrolní program ASEP 

Kontrolní program ASEP kontroluje 
Chybějící pole (varování/chyby) 
Chybné ISBN (ne již schválené vyjímky) 

Kontrola záznamů, kde je spolupráce více ústavů 
Kontrola projektů (proti ASEP, ne CEP) 

Kontrola autorů 
Kontrola znaků mimo CP 1250 



Kontroly před odesláním do RIV 
upozornění / chyby 

Chybějící pole: 
 

WARN.: 215$8: chybi udaj o poctu vytisku knihy  
WARN.: neni vyplneno 210c  
WARN.: neni vyplneno 205a 
WARN.: 014a - neni vyplneno identifikacni cislo WOS 
WARN.: oddeleni – autor ($3: cav_un_auth*0329483) ustavu nema vyplnene oddeleni 
(pokud ověříte, nadále varování můžete ignorovat) 
_____________________ 
102a: chybi kod zeme vydani 
215a: chybi pocet stran 
215c neni vyplnena forma vydani 
2159: chybi celkovy pocet stran knihy  
neni vyplneno ISBN nebo ISMN 
chybi klicova slova pole 610a  
C26f: neni vyplnen kod oboru RIV 
 
Seznam polí: https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/popis-poli/ 
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Kontroly před odesláním do RIV 
chyby 

463/200v: neuveden rocnik ve zdrojovem periodiku  
463/200v: neuvedeno cislo ve zdrojovem periodiku 
102a: chybi kod zeme vydani  
463/210a: neni vyplneno  
463/210c: neuveden nakladatel souborneho dila 
463v: cislovani ve zdrojovem periodiku zacina na 
mezeru 
C61a: je vyplneno cislo clanku (C82a) a nejsou 
vyplneny strany (463/200v), musi byt zatrzeno 
nestrankovane (C61a) 
 
 

 



Kontroly před odesláním do RIV 
chyby 

• 541a: jazyk prace je cze, neni vyplnen preklad 
nazvu do eng  

• C15a: chybi anotace  
• C15b: chybi anotace  
• C34d: chybi ekonomicke parametry vysledku  
• C34r neni vyplneno  
• zaznam obsahuje chybne ISBN 

(|ERRIT045#ISBN#ISBN length invalid#978-3-319-
46342-1 nebo 978-3-319-46343-8)  
 
 



Kontroly před odesláním do RIV 
spolupráce – varování 

(pouze kontroly ARL) 
WARN.: navaznosti: ustav UOCHB-X nema uvedenou 
institucionalni podporu (C57$a) 
 
WARN.: navaznosti: Pro ustav ASU-R nebude exportovan 
tento zaznam do xml pro poskytovatele GA Msk a 
projekt:LM2015038  
WARN.: Projekt LM2015038 resitele:ASU-R nepatri mezi 
prijemce "FZU-D„ 
(v záznamu projektu v ASEP není uveden  
spolupracující ústav jako příjemce – zkontrolujte)  
 
WARN.: spolupracujici ustav nema vyplnen obor RIV/klasifikaci 
 



Kontroly před odesláním do RIV 
návaznost projektů EU – varování 

(pouze kontroly ARL) 

 
WARN.: C12o: vyplnen poskytovatel EU – 
zkontrolujte, zda je cislo projektu overeno v 
databazi CORDIS a zda je uvedena zeme projektu XE 
WARN.: Je vyplneno C12$c, musi byt vyplneno 
C12$e 
 
 

 
 
 



Kontroly před odesláním do RIV 
chyby 

autor(1) - Vlasankova, Anna: autor s pracovistem musi mit v 
autoritnim zazn. C06$e (RC/IC)  
autor(2) - Bazsalovicsova, Eva: autor s pracovistem, delka RC=10; 
zeme='SK' ,pokud ma autor RC zeme musi byt CZ nebo nevyplnena 
 
autor(4) - Foldynova-Trantirkova, S.: neuvedeno ani pracoviste ani 
zeme , iniciala krestniho jmena ma byt ukoncena teckou 
autor(8) - VVV Science Team: neuvedeno ani pracoviste ani zeme 70Xb: 
autor mimo AV (nevyplneno pracoviste autora), iniciala krestniho jmena ma 
byt ukoncena teckou 
 

 
Kontrola autorů – výstup v MyASEP 
 Autority autorů  
(kontrola oddělení, identifikátorů) 
 



Kontroly před odesláním do RIV 
znaky 

610a (Psoriasis; autoimmune disease) obsahuje znak ';'  
WARN.: zaznam obsahuje znaky mimo CP1250: μ(#956 
tag:C15 line:1 ofs: 887) 
WARN.: zaznam obsahuje znaky mimo CP1250: θ(#952 
tag:C15 line:3 ofs: 664)  
WARN.: zaznam obsahuje znaky mimo CP1250: 
≤(#8804 tag:C15 line:2 ofs: 63) WARN.: zaznam 
obsahuje znaky mimo CP1250: o(#245 tag:701 line:46 
ofs: 37)  
 



Webová kontrolní služba 
(spusťte až bude Kontrola ARL bez chyb) 

• 007. R04 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00473747]->klasifikace->obor[hlavni] : 
hlavní vědní oblast výsledku 
008. A05 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00473751]->autori->autor[3] : domácí 
tvůrce musí mít vyplněné rodné číslo (pokud je přiděleno) nebo identifikační číslo 

• 087. R19 ~ XML - specifikace J / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00474678]->cislo : 
povinné vyplnění 

• 486. R08 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00481458]->nazev[eng] : povinné 
vyplnění 
487. R46 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00481458]->anotace[eng] : povinné 
vyplnění 

• 499. R41 ~ XML - specifikace G / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00481691]->vlastnik-
>stat : povinné vyplnění 

• 821. R88 ~ XML - specifikace D / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00485936]->sbornik-
>forma-vydani : povinné vyplnění 

• 964. R13 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00486982]->klasifikace->klicove-slovo : 
musíte uvést alespoň jedno klíčové slovo v anglickém jazyce 



https://www.rvvi.cz/ 

Přehled číselníků 
Vědní obory OECD 



Seznam chybových hlášení 
Často kladené dotazy 

https://www.rvvi.cz/is?s=napoveda 



Kontroly 
stejné 

Kontrola před RIV: 
0486982 (tag:C15 line:2 ofs: 164)  chybi klicova slova pole 610a 
Webová kontrolní služba: 
R13 ~ XML / obsah->vysledek[RIV/68378271:_____/17:00486982]->klasifikace-
>klicove-slovo : musíte uvést alespoň jedno klíčové slovo v anglickém jazyce 

 
Webová kontrola navíc: 
Seznam vyjímek ISBN 
Kontrola projektů proti databázi CEP 
Ověření DOI 
Výpočet RČ 

 



Patent 

U výsledku druhu P – patent předkladatel uvede každoročně údaje o užití 
patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem 
meziročních kontrol (to znamená každý rok zkontrolovat a v případě změny 
údaj v RIV opravit). 
Po pěti letech je patent automaticky evidován jako neuplatněný, nebude-li 
předkladatelem doloženo jinak.  
 
C34$g Druh možnosti využití patentu nebo vzoru jiným subjektem - licence 
A = k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence  
N = využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence 
P = využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence 
 

C34$h Požadavek na licenční poplatek  
A = poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek 
N= poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek 
Z= poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek. 
 

C11$p Způsob využití patentu nebo vzoru  
A= pouze udělený (doposud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor  
využívaný jeho vlastníkem 
B= patent nebo vzor je využíván na základě uzavřené licenční nebo obdobné smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem 



Děkuji za pozornost. 
Zdena Chmelařová 

arl@lib.cas.cz 
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