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Pilíř I.  
Oborové hodnocení publikačních výsledků 

     Hodnocení publikačních výsledků – J, B, C, D.  
 
■     Zavedeno oborové hodnocení - 11 oborových skupin - pro každý obor určeny   
      relevantní typy výsledků. 
     Důležité zvolit při zapisování do formulářů EPCA správně obory i pro spolupracující 
       ústavy – pole c55. 
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Pilíř I.  
Bodové a procentní limity pro jednotlivé 
druhy výsledků 

Hodnota "0%„ - výsledek v tomto oboru nebude bodově hodnocen (není z RIV vyřazen, 
pokud splňuje definici výsledku).  
Obory jsou uvedeny v RIV u VZ a projektů, v seznamu recenzovaných periodik, ve WoS. 
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Pilíř I. 
Body – J, B, C, D  

 
TABULKA 1.2: BODOVÉ HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ V ROCE 2014 A DALŠÍCH 
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Pilíř I.  
Podpilíř I.  Peer review 

 Peer review pro B, C, Jrec 
 Každý výsledek hodnocen nejméně dvěma členy OVHP, hodnocení bude zdůvodněné 
 Jrec – pouze kontrola shody obsahu výsledku s definicí 

 
 2013 – zjednodušená verze hodnocení  
 B, C, Jrec - přiděleny hodnoty 0-1 
 vyřazení nebo získání počtu bodů podle M13 Příl. 1, s. 30 

 
 2014 - úplná verze hodnocení 
 B, C - přiděleny hodnoty 0-3, Jrec – 0-1 

 

 
Rok sběru Druh 

dokumentu 
Kolik 
hodnoceno 

Hodnocení 

2013 B, C Každá kniha 0-1 

2013 Jrec Každý 10. 0-1 

2014 B, C Každá kniha 0-3 

2014 Jrec Každý 10. 0-1 

Druh B, C, Jrec 2013 
0 - nesplňuje definici   
1 - splňuje definici 

Druh B, C 2014  
0 - nesplňuje definici 
1 - splňuje definici 
2 - významný přínos 
3 – originalita 
 
Druh Jrec 2014  
0 - nesplňuje definici   
1 - splňuje definici 

M13, s. 12-14 

0 - 0 návrh na vyřazení z hodnocení, 
přidělení záporné hodnoty 
1 - 0 dáno k přezkoumání dalšímu 
hodnotiteli  



Pilíř I. 
B - odborná kniha 
C - kapitola v odborné knize 
 

 Existence a správnost ISBN, min. počet stran knihy je 50, povinný výtisk české knihy 
v NK – (důležitý formát). 

 Nelze zasílat B a C zároveň 
 

 Hodnocení zahraničních knih - NK přijímá a zpracovává min.1 exemplář 
 M13, s.12. "Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v NK. V 

případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady. 
V případě hodnocení elektronických knih (On-line), které NK zatím neeviduje, je 
jejich hodnocení podmíněno evidenci v mezinárodních knižních nebo digitálních 
registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) 
a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči.“ 
 

 E-publikace – monografie lze do riv vkládat od roku 2013 – formát online. Zatím 
nemusí být povinný výtisk v NK pro rok sběru 2014. 
 

 B, C bude bez hodnocení, pokud ISBN bude v Conference Proceedings Citation 
Index (WoS) nebo ve SCOPUSu bude u ISBN uvedeno „book series“ nebo 
„conference proceedings“.   
 
 
 



Pilíř I.  
Zahraniční knihy – AV, rok sběru 2013 

Druh 
dokumentu 

Počet v 
roce 
sběru 
2013 

Záznamy, které nebudou bodované – nespadají 
do bodované skupiny 

B – kniha 38 utia(386716), ufp(386665), fzu(376395), 
uochb(387002), ufch(370886), ueb(380701), 
uem(385620), bc(375890)  

C – kapitola v 
knize 

378 – 
cca 260 
knih 

Např. uek(385532), 
fzu(381299) – kód BM – nehodnocené - fyzikální 
vědy x stejná kniha uochb (385943, 385942, 
385883) – kód CC - hodnocené 
 

Důležitá je forma vydání  v poli 215c - nosič, online, tištěná. 
ONLINE– DOI, el. odkaz na knihu, ut wos 
PRINT –  pokud jsou také vyplnit DOI, el. odkaz na knihu, ut wos 



  

 Existence a správnost ISSN, počet stran = 2 (neplatí pro Jsc a Jimp). 
 ISSN – od roku 2014 bude možné v RIV vykázat obě ISSN – tištěné i elektronické (M13, 

s. 10.) 

 
 Recenzované odborné články v odborném periodiku se člení na:  

 
• Jimp – ve WoS s příznakem „Article“, „Review, „Letter“ v roce 2013 i “, 

„Proceedings Paper“, má uvedeno pouze ISSN. 
 

• Jsc – ve SCOPUS , který není evidován ve WoS, s příznakem „Article“, „Review, 
„Letter“ v roce 2013 i  „Proceedings Paper“, má uvedeno pouze ISSN. 
 

• Jneimp – v ERIHu, není evidován ve WoS ani ve SCOPUS.   
 

• Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, který není evidován ve WoS, SCOPUS 
ani ERIH, odborné periodikum je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných 
recenzovaných periodik vydávaných v ČR, má min. 2 str.  
 

 Lze předat i J, které splňují definici, ale nejsou obsaženy v žádné z databází – budou 
bez bodového hodnocení – v metodice je podrobně rozepsáno, co musí splňovat (M13 
s.33). 
 

 V M13 zrušeno extra bodování časopisů Nature a Science. 
 

 Domácí tvůrce – u J se vždy vyžaduje uvedená afiliace v článku.  
 
 

  

Pilíř I. 
J – recenzovaný odborný článek 



Pilíř I  
D – článek ve sborníku 
 

 Existence a správnost ISBN, resp. ISSN podle příslušných databází, pokud je 
sborníku přiděleno pouze ISSN, je výsledek vložen do RIV jako druh J.  
 

 Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován: 
 

• SCOPUS  - Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, 
případně ISSN i ISBN kód 

 
• WoS - Conference Proceedings Citation Index  - Science nebo Social Science 

& Humanities společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, 
případně ISSN i ISBN kód 

 
• článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených 

databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má 
celkový rozsah minimálně 2 strany. 

 
 
 
 



Pilíř II. 
Hodnocení kvality vybraných výsledků 
 
 

 Týká se roku sběru 2014, 2015. 
 

 Budou se zasílat k fyzickému ověření s odůvodněním v AJ, proč je výsledek 
považován za významný + poskytnutí veškerých informací potřebných k posouzení 
výsledku – exemplář, kopie, k technickým zařízením podrobná dokumentace, příp. 
další dokumentace svědčící o kvalitě výsledku. 
 

 Zařazení výsledků do kategorie – A - excelence, B-ostatní 
 

 Každá VO vybere určitý počet libovolných výsledků v RIV, které sama považuje za 
excelentní, včetně oboru, ve kterém má být výsledek posuzován. 

 Bude možno předkládat i výsledky, které byly do RIV dodány v předchozích letech. 
 

 Část bonifikace bude určena pro ty, kteří uspěli v získání grantu ERC (European 
Research Council). 
 

 Výběr závisí na struktuře, která bude známá v lednu – počet a způsob označení 
výsledků bude upřesněn.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pilíř III. 
Hodnocení patentů a nepublikačních 
výsledků aplikovaného výzkumu 

 
 Způsob přidělení bodů se bude sestávat ze dvou kroků: 
 1. Patentům, plemenům a odrůdám budou přidělena následující bodová ohodnocení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Body se rozpočítají mezi jednotlivé VO - bodové ohodnocení výsledků je odvozeno 
z finančních podpory jednak z projektů aplikovaného výzkumu a jednak ze 
smluvního výzkumu (více viz M13, s. 19.).  
 
 
 



Odkazy 

 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace 
www.vyzkum.cz 
 
Informační systém VaVai – RIV – popis údajů 2013 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=667652 
 
Hodnocení VaVai – 2013 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 
 
NK – zahraniční knihy 
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-

zahranicnich-dokumentu_riv 
 
E-deposit 
http://edeposit.nkp.cz/cs 
 
Ing. Matějka – Metodika hodnocení 2013-2015 
http://www.vutbr.cz/utt/caste-dotazy/caste-dotazy-f26850/jaka-jsou-kriteria-pro-vykazani-

vyzkumnych-vysledku-do-riv-d66634/metodika-2013-obecny-vyklad-pdf-p75660 
 
Věda.muni.cz 
http://www.veda.muni.cz/veda-a-vyzkum/3587-hodnoceni-vedeckych-vysledku-by-melo-

byt-presnejsi#.Up3AACdWok8 
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