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Zápis a editace projektů CEP ve formulářích ARL
Projekty patří mezi autoritní údaje a je třeba je vybírat z rejstříku. Pokud projekt v rejstříku
není uveden, je třeba vytvořit novou autoritu projektu. Autoritu lze vytvořit či doplnit přes
formuláře ARL. V Centrální evidenci projektů (CEP) ověřujeme číslo projektu a doplňujeme
k novým i existujícím autoritám projektů další údaje.
1. Vyhledání a ověření projektu v CEP
2. Vyhledání projektu v online katalogu a editace existující autority
3. Vytvoření nové autority

1. Vyhledání a ověření projektu v CEP
Projekt vyhledáme v CEP podle identifikačního čísla projektu.
Z CEP je třeba doplnit do autority projektu tyto údaje: číslo projektu, název, název v
angličtině (měl by dodat řešitel), roky řešení, poskytovatel, program, obor OECD,
příjemce (ústav AV ČR), řešitel (osoba, zapisujeme všechny příjemce a řešitele z AV ČR).
Příjemce a řešitele mimo AV nezapisujeme.

Pokud si nejsme jisti prefixem projektu, můžeme
zadat pouze číslo (např. 18P02OVV002) nebo
vyhledat projekt podle názvu, řešitele, ústavu atd.

Obr. 1. Vyhledávání v CEP

Obr. 2. Výsledek vyhledávání v CEP
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Číslo projektu
Název projektu
Program
Obory OECD
Zahájení a ukončení řešení

Příjemce projektu z AV – zapíší se všechny
pracoviště AV
Řešitelé projektu z AV – zapíší se všichni
řešitelé

Příjemci a řešitelé projektu mimo AV –
neevidují se!

Obr. 3. Výsledek vyhledávání v CEP – podrobný záznam
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2. Vyhledání projektu v online katalogu, editace existující autority
Přihlásíme se do myASEP. Ve vyhledávání v online katalogu vyhledáme projekt, zobrazí se
záznam/y, kde je projekt uveden.
U záznamu s hledaným projektem přejdeme do editace, zvolíme Uživatelský formát
zobrazení záznamu a lupou u daného projektu se přepneme do editace autority projektu.
Otevře se samostatné okno formuláře s autoritou projektu. Po doplnění údajů podle CEP
záznam uložíme a autoritu znovu natáhneme do záznamu.

Obr. 4. Přihlášení do myASEP

Obr. 5. Vyhledání záznamu s projektem

Obr. 6. Vyhledání záznamu s projektem – přepnutí do editace
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Obr. 7. Editace záznamu s projektem – přepnutí do Uživatelského formátu – lupa u projektu

Obr. 8. Nové okno formuláře autority projektu k doplnění
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Obr. 9. Doplnění autority projektu
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Další způsob vyhledání autority (pokud známe systémové číslo autority): zadáme sysno autority
přímo do vyhledávací lišty ve formulářích, zvolíme vyhledání v bázi autorit. Ikonkou lupy
vyhledáme. Otevře se záznam autority projektu, doplníme údaje, uložíme.

Obr. 10. Vyhledání autority projektu podle systémového čísla

3. Vytvoření nové autority projektu
Po přihlášení do myASEP vybereme Nový záznam. Z roletky Databáze zvolíme Autority, název
formuláře Projekt. Po vyplnění všech polí autoritu uložíme a autorita bude vyhledatelná
v rejstříku projektů.

Obr. 11. Nový záznam – autorita projektu
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Popis jednotlivých polí (viz také Obr. 9.):
Název projektu

Uvádí se název projektu podle CEP.

Program (prefix)

U projektů CEP je program (prefix) uveden v detailních informacích o
projektu – řádek Program.
Př.:
V CEP uvedeno:
ProgramGP – Postdoktorandské granty (1998-…)
Zapíšeme:
GP

Číslo projektu

Obsahem pole je číslo projektu. Číslo projektu CEP je nutné ověřit v CEP,
Př:
– na publikaci uveden projekt CEP
GAČR P406-10-2127
ověříme v CEP a zapíšeme:
GAP406/10/2127

Název eng

Momentálně není AJ název projektu v CEP dostupný), anglický překlad
by vám měl poskytnout řešitel projektu.

Název poskytovatele Poskytovatele lze vybrat z roletky.
Př.: Akademie věd – GA AV ČR
CEP
Země projektu

Zapíše se země projektu CZ.

Začátek

Uvádí se rok zahájení projektu.
Př.: 2016

Konec

Uvádí se rok ukončení projektu.
Př.: 2018
Obsahem pole je hlavní obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze

Hlavní obor projektu vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.

Př.: Aplikovaná statistika, operační výzkum – BB
Již se v RIV nepoužívá, doporučujeme doplňovat kvůli kontinuitě.

Vedlejší obor
projektu

Obsahem pole je vedlejší obor projektu podle číselníku CEP. Obor lze
vyhledat v CEP v údajích o projektu. Hodnota se vybírá z roletky.
Př.: Fyzika pevných látek a magnetismus – BM
Již se v RIV nepoužívá, doporučujeme doplňovat kvůli kontinuitě.

Hlavní vědní obor
OECD

Vědní oblast výsledku dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati
Manual 2015.
Doplňujte podle oboru, uvedeného v CEP u projektu.

Vedlejší vědní obor
OECD

Vědní oblast výsledku dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati
Manual 2015.
Doplňujte podle oboru, uvedeného v CEP u projektu, pokud je uveden.

Příjemce projektu
(ústav)

Z rejstříku se vkládá ústav, který je příjemcem projektu a je zapsán v
databázi CEP. Pole je opakovatelné, uvádí se všechny ústavy AV ČR..
Př.: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Příjmení
(spolu)řešitele

Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je
(spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP. Pole je
opakovatelné, uvádí se všichni (spolu)řešitelé z AV ČR. Pokud zde jméno
není, zapíše se.
Př. Syková, Eva
Z rejstříku se vkládá fyzická osoba z pracoviště AV ČR, která je

Jméno (spolu)řešitele (spolu)řešitelem projektu a je zapsána v databázi CEP. Pole je

opakovatelné, uvádí se všichni (spolu)řešitelé z AV ČR.. Pokud zde jméno
není, zapíše se.

7

