Publikace
V této záložce nalezneme seznam publikačních výstupů, které jsou řazeny dle roku uplatnění (od aktuálního
roku zpět).

Informace na stránce:
– Název publikace
– Typ publikace
– Rok uplatnění (od aktuálního roku zpět)
– Stav – připraveno ke schválení
schváleno vedoucím katedry
schváleno proděkanem
– Akce – editace –
obecné informace o výstupu (ID, jazyk výsledku, název v původním jazyce,
název anglicky, klíčová slova anglicky, popisek v původním jazyce, popisek
anglicky, rok publikace, CEP)
podtyp –
rozšiřující informace o výstupu podle konkrétního typu výstupu.
autoři ‐
spoluautorství pro daný výstup. Autora/spoluautora lze vybrat ze seznamu
domácích/externích spoluautorů. V případě, že se externí spoluautor
na seznamu nevyskytuje, lze jej do seznamu přidat.
granty ‐
přiřazení grantu k danému výstupu
náhled –
náhled výstupu se všemi výše uvedenými informacemi
Celková bodová hodnota jednotlivých výstupů je uvedena v jejich náhledu (Seznamu publikací/sloupec
„Akce“/náhled publikace). Bodové hodnoty výstupů za jednotlivé útvary lze získat pomocí exportu dat do
formátu. xls (Bodové hodnocení/ Kompletní přehled bodovaných výstupů).

Vložení nové záznamu
V záložce Publikace/vytvořit novou publikaci lze vložit záznam o novém publikačním výstupu. V úvodním
formuláři vyplníme obecné informace o výstupu (ID, jazyk výsledku, název v původním jazyce, název anglicky,
klíčová slova anglicky, popisek v původním jazyce, popisek anglicky, rok publikace, CEP, typ výsledku). Vedle
každého okna formuláře je ikonka nápovědy

Jazyk výsledku ‐
Název v původním jazyce ‐

Název anglicky ‐

Klíčová slova anglicky ‐

Popisek v původním jazyce ‐

Popisek anglicky ‐

Rok publikace ‐
CEP ‐

Typ výsledku ‐

, kde je uveden popis požadované informace (viz. níže).

vyberte ze seznamu původní jazyk, ve kterém byl výsledek
publikován, zveřejněn nebo realizován.
uveďte přesný a úplný (nezkrácený) název výsledku v původním
jazyce, ve kterém byl výsledek publikován, zveřejněn nebo
realizován.
toto pole není nutné vyplňovat, pokud je původní jazyk výsledku
angličtina. Uveďte přesný a úplný (nezkrácený) název výsledku v
anglickém jazyce.
vypište klíčová slova, jak se běžně uvádějí v renomovaných
informačních zdrojích. Slova lze oddělovat středníkem, jako klíčové
slovo je možné použít i sousloví (několik slov oddělených
mezerami).
napište souhrn nebo anotaci nebo abstrakt v původním jazyce, ze
kterého je patrné co výsledek řeší nebo čeho bylo dosaženo.
Minimální délka textu je 64 znaků a maximální délka je
1016 znaků.
toto pole není nutné vyplňovat, pokud je původní jazyk výsledku
angličtina. Napište souhrn nebo anotaci nebo abstrakt v anglickém
jazyce, ze kterého je patrné co výsledek řeší nebo čeho bylo
dosaženo. Minimální délka textu je 64 znaků a maximální délka je
1016 znaků.
vyberte ze seznamu rok vydání článku, knihy, udělení patentu atp.
vyberte obor, ve kterém daný výsledek vznikl, dle standardního
číselníku. Kód oboru by měl odpovídat oborovému zařazení
výzkumného projektu/záměru v Centrální evidence projektu IS
VaVaI (http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do).
vyberte ze seznamu druh výsledku, který chcete zaevidovat.

Po správném vyplnění a uložení požadovaných obecných informací následuje formulář dalších informací
specifických danému druhu výsledku. Poté následuje přiřazení výsledku do seznamu publikací, kde je v případě
potřeby možné upřesnění spoluautorství a přiřazení k určitému grantu ve sloupci „Akce“. Za stavu „připraveno
ke schválení“ lze záznam editovat či smazat. Po schválení záznamu vedoucím katedry, záznam editovat již nelze.

Bodové hodnocení
V této záložce je uvedeno bodové hodnocení publikačních výstupů podle aktuálně platné Metodiky hodnocení
výsledků výzkumných organizací RVVI. Bodové hodnocení umožňuje přiřazení bodů jednotlivým autorům, dle
zvolených kritérií.
Implementovaná varianta I. stanovuje počet bodů za konkrétní publikaci pro jednoho spoluautora jako podíl
bodového hodnocení publikace a počtu spoluautorů. Pořadí autorů v autorském kolektivu není zohledněno,
všichni spoluautoři získávají stejný počet bodů.

Postup:
‐
‐

výběr časového úseku hodnocení
Zobrazit ‐ počet bodů je vypočítán jako součet bodů za jednotlivé publikace v daných
kategoriích.

Export dat do formátu .xls (Excel)
Po zobrazení požadovaných výsledků lze tato data exportovat do formátu.xls (Excel).
Bodové hodnocení – tímto tlačítkem vyexportujeme níže/výše zobrazené bodové hodnocení do tabulky (Excel).
Kompletní přehled bodovaných výstupů ‐ tímto tlačítkem získáme export všech údajů, které jsou obsaženy
v databázi CV, o níže/výše zobrazených výstupech bodového hodnocení. Údaje zahrnují – fakultu, katedru,
bodové hodnocení, název originální, název anglicky, typ publikace, kód CEP, název CEP, jazyk výsledku, rok,
počet tvůrců, počet domácích tvůrců, autoři publikace, kód důvěrnosti, kód ISSN, podtyp, svazek periodika,
číslo periodika, počet stran, strana od, strana do, počet výtisků, název nakladatele, autoři, granty.

Tiskové sestavy
V této záložce lze získat tiskové sestavy, které je možné následně exportovat do formátu .doc (Word). Tiskové
sestavy publikačních výstupů jsou zobrazeny dle oficiální citační normy.

Postup:
‐
‐

‐

‐
‐
‐

výběr časového úseku tiskové sestavy
volba schválení ano/ne
schváleno ‐ zobrazeny budou veškeré záznamy dle dalšího kritéria výběru;
neschválené, schválené vedoucím útvaru, schválené proděkanem
neschváleno ‐ zobrazeny budou veškeré záznamy, které jsou v databázi CV
k dispozici ve zvoleném časovém úseku; záznamy schválené i neschválené
výběr typu schválení –
pouze neschválené
schválené vedoucím útvaru
schválené proděkanem
výběr časového úseku schválení
výběr typu publikačního výstupu ve vybraném časovém úseku
možnost vyhledání publikačních výstupů vzhledem ke konkrétnímu grantu,
granty lze vyhledávat podle interního čísla grantu nebo dle klíčového slova
názvu.

Výstupy jsou řazeny do jednotlivých kategorií podle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných
organizací RVVI. V rámci jednotlivých kategorií jsou výstupy řazeny abecedně podle názvu výstupu.

Přehled grantů
V této záložce je zobrazen přehled grantů (název, doba trvání, interní číslo poskytovatele, interní číslo grantu),
řazeny jsou podle doby trvání (od aktuálního roku zpět) s možností exportu tohoto přehledu do formátu .xls
(Excel).

Schvalování publikačních výstupů na úrovni vedoucího útvaru

Schvalování jednotlivých výstupů lze provádět v náhledu jednotlivých záznamů publikačních výstupů v záložce
„Publikace“ ve sloupci „Akce“/„Náhled“.

Pod náhledem publikace lze zvolit:

smazat záznam
schválit jako vedoucí útvaru
neschválit jako vedoucí útvaru

Tato možnost se zobrazuje pouze oprávněným osobám – vedoucím jednotlivých útvarů.

Schvalování publikačních výstupů na úrovni proděkana
(Tato záložka je viditelná pouze oprávněným osobám ‐ proděkanům, zástupcům ředitele)
V záložce „Schvalování“ postupujeme následně:
‐
‐
‐

výběr katedry
výběr jednotlivce
výběr typu publikace v požadovaném časovém úseku

Po zobrazení seznamu výstupů vybereme ve sloupci „Akce“ jednu z možností schválit/neschválit/náhled.
Popřípadě lze schválit všechny záznamy na stránce najednou tlačítkem hromadného schválení nad/pod
seznamem výstupů.
Pro zobrazení všech publikací ke schválení proděkany je NUTNÉ schválit tyto publikace na úrovni vedoucích
útvarů, v opačném případě se tyto záznamy ke schválení proděkany v přehledu nezobrazí.

