
Projekty -  základní informace 
a) Manuál – pole C12, návod, jak zapsat správně projekt do záznamu  

(také odkaz z formulářů) 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Informace o typech projektů: 
 
Projekty CEP – export do RIV 
Projekty EU – export do OPENAIRE 
Projekty ostatní – neexportují se 

JAK zapisujeme projekty 
CEP, EU, ostatní 



Projekty – základní informace 

b) Podpora  

 
Jak kontrolovat projekty: 
• Desatero kontroly záznamů (před uložením do ASEP) 

• Desatero kontroly záznamů (před odevzdáním  
do RIV) 

 
Jak a kam doplnit údaje o projektu  
do autority projektu: 
• Projekty (projekty CEP) 
• Doplníme manuál k zápisu projektů EU 
 

 
 

 

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


Projekty – základní informace 
 

c) AA - Přehled projektů ústavu 
-     link do CEP, IPAC, seznam výsledků 
- kontrola návaznosti, ukončených projektů bez výsledku, zahr. projekty 

 



Projekty – základní informace 
d) AA – přehled projektů autora 
 



Nové formuláře - vyhledání projektu v rejstříku - 1 

Vyhledání projektu podle čísla, názvu ústavu  
Zobrazí se autorita projektu, jako v klientovi 
Odkaz na navázané práce, kam se lze prokliknout 

Odkaz do CEP, CORDIS 

Odkaz do rejstříku 

Přidání/smazání 
bloku polí pro 
projekt 



1) Z myASEP nebo přímo z formulářů vybereme Nový záznam 

Zapsání nového projektu – nová autorita - 1 



Zapsání nového projektu - nová autorita - 2 

c) Formulář autority - uvedeme 
údaje k projektu, ověříme číslo 
projektu v CEP, CORDIS 
 
Doplníme název, prefix, roky 
řešení, příjemce, řešitele atd. 

2) Okno s výběrem databáze - z roletky vybereme Autority, název formuláře 
PROJEKT 



Editace autority projektu 

• Doplnění údajů o projektu do již vytvořené autority projektu lze:  
v klientovi, ve formulářích 

 
KLIENT 
 – báze cav_un_auth - vyhledáme projekt podle čísla projektu  
 
FORMULÁŘE 
- Vyhledáme záznam (u projektu bude lupa ) 
- Do té doby: zjistíme systémové číslo autority projektu (IPAC - záznam ve formátu MARC 
– v blízké době zde bude zobrazeno i pole C12$3 – číslo autority, nyní jen v klientovi),  
- Vložíme systémové číslo autority do okna na vyhledání systémového čísla, zvolíme 
vyhledání v Autoritách, zadáme enter, odklikneme název projektu, otevře se projekt k 
editaci 
 



Editace autority projektu 



Kontrola projektů zahájených v roce 2015 
• Proběhl import projektů CEP do ASEP – zahájení řešení 2015  
Ke kontrole – porovnání počtu projektů v CEP x v ASEP 

– Vyhledání projektů pro ústav a rok 2015 v CEP a porovnání s ASEP (AA - řešené projekty nebo klient ARL), 
doplnit údaje, správnost 

- CEP- rozšířené vyhledávání 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počet projektů s příjemcem UOCHB – 23 
 
Pokud je projektů větší množství - export 
do excelu, záznamy srovnáme podle názvu 



Kontrola projektů zahájených v roce 2015  
- klient ARL 

Počet autoritních záznamů 
projektů za UOCHB – 22 Je třeba dohledat, který projekt 

chybí 
U každého projektu zkontrolujeme, 
zda jsou doplněny všechny údaje 

V limitách - rok zahájení, ústav,  
Roletka - všechna pole – GA (kvůli 
vyloučení evropských grantů a 
ostatních) 



Kontrola projektů zahájených v roce 2015  
- Analytika ASEP 

Vyhledání omezíme na řešené projekty CEP a 
spočítáme ty s rokem zahájení 2015 



Projekty EU – kontrola již zapsaných 

• Upravili jsme zapsané projekty EU v programech FP6, FP7, H2020 
Zkontrolujte si:  
a) již námi opravené projekty:   IPAC – rozšířené vyhledávání, Poskytovatel – WT, 

EU, FST, fasety u výsledku – omezení na ústav, GRANT EU v záznamu 
 

b) Všechny záznamy, kde je uvedena země XE (IPAC – rozšíř. vyhledávání – 
vyberte ústav,  všechna pole = XE) 

 
Je možné, že v bázi jsou ještě duplicity a projekty EU, zapsané jako „grant ostaní“ (záznamy 

prohlédněte, opravte)  
Po opravě autority projektu je třeba jít do záznamů a dotáhnout správnou autoritu  

Projekty EU se sklízejí do OPENAIRE 
 



AA – přehled zahraničních projektů (XE) 



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - DOI 

 
 
 
 
 
 
 
DOI - Acknowledgment 

 
 
 
 
 
 
 

 č. projektu v záznamu 



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - WOS 

  

  



Zápis projektů EU – ověření čísla projektu - CORDIS 

• Ověření projektu v CORDIS http://cordis.europa.eu/home_en.html  

 

V záznamu zapsáno FP7-227756, ale  
ve WOS i DOI uvedeno jen číslo grantu 
bez prefixu - 227756 
– takto ho vyhledáme v CORDIS 
- ověříme, že je zde příjemce - ústav 

http://cordis.europa.eu/home_en.html


Obě autority projektu v košíku sloučíme, správná autorita je nahoře.  
Zůstane správná autorita projektu a záznamy u špatné autority se převedou 

Ověříme, zda již není projekt v autoritní bázi 



   Zápis nové autority  

URL stránky CORDIS zapíšeme do Poznámky 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/89743_en.html 

Číslo projektu 

Akronym 

Název 

Roky řešení 

Příjemce 

Program (prefix) 

Číslo CORDIS – v url adrese stránky 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/89743_en.html 

Poskyt. EU - roletka 

Země - XE 



Shrnutí: 

1) Porovnat počty projektů (zač. zahájení 2015) pro ústav v CEP 
a v ASEP 

 
2) Zkontrolovat zápis projektů EU 

 
3)   Zápis projekty EU podle doporučeného návodu 



Děkuji za pozornost 
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