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V záznamech publikační činnosti se velmi často objevují spolupráce autorů z jednotlivých ústavů
AV ČR. Zpracovatel ústavu, který zápis zapisuje, musí uvést i údaje, týkající se spolupracujících
ústavů AV ČR. A naopak, zpracovatel by měl zkontrolovat zápis záznamů, které zapsaly
spolupracující ústavy AV ČR a kde se vyskytují autoři z jeho ústavu. Zpracovatel ověří, zda jsou
všechny uvedené údaje uvedeny správně. Pokud ne, kontaktuje dotyčného zpracovatele, aby
údaje doplnil nebo opravil – viz adresář zpracovatelů ASEP.

Záznam spolupracujícího ústavu by měl obsahovat:
- správné autority všech autorů,
- správný počet autorů,
- projekty a RVO všech zúčastněných ústavů AV ČR, na něž je výsledek vykazován (pokud
se nejedná o výjimky – projekty, k nimž nelze vykazovat jinou formu podpory – NAKI
apod.),
- kódy RIV za všechny uvedené ústavy AV ČR (jednotlivé obory jsou hodnoceny různě),
- správné ISSN/ISBN, rok vydání, správné UT WOS, DOI, počet stran atd. (kontrola podle
WOS a Národní knihovny).

Kontrolu lze provádět v Analytikách ASEP a v klientovi ARL.
Analytika ASEP

Po výběru ústavu vybereme vlevo RIV – aktuální sběr, kde je přehled záznamů ústavu za aktuální
rok sběru do RIV. Zaškrtneme Jen spolupráce.

Obr. č. 1. Analytika ASEP – RIV aktuální sběr
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Klient
Záznamy vyhledáme v bázi cav_un_epca – jako index pro scan vybereme „Ústav – jiný vlastník“
a do termínu vyplníme zkratku svého ústavu. Poté klikneme na limity, otevře se okno
a vybereme údaje, podle kterých budeme záznamy hledat (rok sběru a RIV). Poté klikneme na
vyhledávání. Záznamy je možné kontrolovat jeden po druhém. Pokud je záznamů více jak deset,
je možné je načíst všechny pomocí pravého tlačítka myši + zvolit „Načíst následujících 100
záznamů“.

Obr. č. 2. Vyhledání záznamů spoluprací v klientovi ARL

Doplnění údajů do záznamu
Pokud zpracovatel obdrží žádost o opravu nebo doplnění záznamu, lze to nejjednodušeji provést
ve formulářích (doporučený postup).
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Obr. č. 3. Formuláře - zápis RVO a kódu oboru RIV vlastníka záznamu i spolupracujícího ústavu.
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