Uživatelský manuál

Autority autorů
10. 10. 2016

Autor – obecné zásady zápisu
Zápis – práci hlásí 1. autor z ústavu AV ČR (popř. garant)
Autoři z AV ČR plné jméno
Ostatní pouze iniciála křestního jména
Nad 25 autorů – je možné zapsat pouze autory z AV ČR a vyplnit pole celkový počet autorů
Automaticky je jako garant označen první autor/ka
Pokud chceme označit jiného autora/rku, označíme ho/ji ručně ve formulářích, popř. v klientovi.
Autoři – struktura autority (autor z ústavu s RČ)

Autoři – struktura autority (z ústavu s IČ)

Autoři – struktura autority (mimo AV)
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Garant
výsledku 1 z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup
týkající se předávaných údajů o výsledku.
U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo
nakladatelstvím.
U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za
řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru.
Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli. U výsledku, na
jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník, nemusí být garant domácím tvůrcem.
U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo
nakladatelstvím. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele
odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu.
Tvůrci
Pro každý výsledek musí platit, že
• alespoň jeden z tvůrců výsledku je domácím tvůrcem předkladatele;
• ve výčtu tvůrců výsledku jsou uvedeni všichni domácí tvůrci předkladatele;
• právě jeden z tvůrců výsledku bude označen jako garant tohoto výsledku, přičemž garant
nemusí být domácím tvůrcem předkladatele;
• garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli
• ostatní tvůrci výsledku mohou, avšak nemusí být uvedeni
• je – li tvůrce v pracovněprávním vztahu k více předkladatelům, považuje se za domácího tvůrce
u toho předkladatele, u něhož je zaměstnán v rámci pracovního poměru (tedy ne formou
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).
• domácí tvůrce
tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr – závislá činnost,
dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k subjektu, který
předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pro
zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo
studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i student
v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného
předkladatele.
Aktivní autor
Použití: Autoři, kteří budou mít v poli 969$f hodnotu ACTV, budou na stránkách Analytika ASEP
vybráni mezi publikující pracovníky ústavu
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Zápis ve formuláři

Zápis v klientu

OPRAVY AUTORIT
Změny v autoritě
Změny v autoritě se projeví u všech záznamů, které jsou na ni navázány, proto je nezbytné nejdříve
prohlédnout na ni navázané záznamy!
Opravy ve formulářích
Odkazování autorit autorů
KDY odkazuji:
Pokud autor používá různé formy jména
•
provdané autorky
•
přejmenovaní autoři
•
V obou záznamech vyplním blok polí Jiné jméno navázáním na autoritu druhé formy jména.

V klientovi propojím záznamy přes pole 400 $3, kde vyberu druhou autoritu v obou záznamech.

Spojování autorit
Zásada:
Zpracovatel spojuje pouze autority svého ústavu. Pokud jsou na autoritu navázány i záznamy jiných
ústavů, je potřeba velmi dávat pozor a případně se domluvit.
KDY spojuji autority
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Pokud naleznu dvě odlišné autority jednoho autora, konference, sborníku.
•
chyba v příjmení, různá varianta jména
•
sjednocení názvu konference, sborníku
Zobrazení všech autorit autorů ústavu přes autoritu ústavu

Spojování autorit autorů ústavu, chyba v příjmení, jménu

Další informace k autoritě autora najdete v podpoře:
Oddělení
Vložení rodného čísla a identifikačního čísla (u cizích státních příslušníků)
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