Dotazy, zaslané na mail realizačního týmu RVVI.cz

Dotaz:
"U výsledku druhu P - patent předkladatel uvede každoročně údaje o užití
patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci apod.), které jsou předmětem
meziročních kontrol. Po pěti letech je patent automaticky evidován jako
neuplatněný, nebude-li předkladatelem doloženo jinak."
Co to znamená, že bude patent evidován jako neuplatněný? Nebude možné ho
najít v RIV?
Odpověď:
Pokud je jednou výsledek vložen do RIV, tak v RIV zůstává do doby, dokud
předkladatel nezažádá o výmaz (tedy nezašle poskytovateli vyřazovací dávku),
týká se to všech druhů výsledků, tedy i patentů. Pokud bude patent evidován
jako neuplatněný, pak pokud byste jej vybrali k hodnocení mezi
nebibliometrickými výsledky, nebyl by hodnocen.

Dotaz:
Konsolidace výsledků
Proč nejsou v příkladu níže zkonsolidovány všechny tři výsledky? Výsledek AV a
GAČR zkonsolidovány jsou, MSM není.
Počet výskytů výsledku - u výsledku AV a GAČR = 4, u výsledku MSM= 0. Máme
tři výsledky, dva zkonsolidované, jeden nezkonsolidovaný. Jak rozumět těmto
číslům, kde je 4. výsledek?

Obr. 1.

Obr. 2.

Odpověď:
Výsledky jsou zkonsolidované, jen je nutné otevřít "detail výsledku" (kliknutím
na identifikační kód), díváte se na "výskyt výsledku", kde jsou uvedeny jen
výsledky se stejným ID. Přes GA ČR bylo předáno se stejným ID, ale přes MŠMT s
jiným. V detailech všech výsledků jsou uvedeny všechny výskyty. Zkontrolovali
jsme v databázi a všechny tři mají stejný sémantický klíč (tvoří se u J podle názvu,
druhu a ISSN).

Dotaz:
Děkuji za vysvětlení, ale přece jen ještě nám není jasné:
Proč je počet výskytů výsledku v informacích o všech výskytech výsledků = 4 a
vidíme jen výsledky 3 (Obr. 3)?
Proč u některých výsledků není pole počet výskytu výsledků vyplněn (Obr. 4)?

Obr. 3.

Obr. 4.

Odpověď:
Díky Vaší připomínce bylo odhaleno, že se ve veřejné databázi vypnul script,
který počítá, resp. aktualizuje počty výskytů. Nyní by již vše mělo být v pořádku,
viz linky:
Př. 1 https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F67985815%3A_____%2F15%3A00455948
Př. 2 https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00216224%3A14610%2F16%3A00087568

