
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY K VYKAZOVÁNÍ DO RIV:  

 

1) Můj článek vyšel jen elektronicky, mohu ho vykázat do RIV? A jak ho mám stránkovat? 

odpověď: Ano, do RIV ho lze poslat jako článek, pokud obsahuje původní vědecké výsledky. Do 

stránkového rozsahu napíšete nestránkováno. Pokud existuje číslo článku, napište ho do pole pro 

číslo článku. 

 

2) Tištěný časopis nemá stránkování, jen čísla článků, kam je mám uvést? 

odpověď: Pro tento účel existuje v OBD pole číslo článku.  

 

3) Jak mám vykázat v OBD článek, který byl přijat do impaktovaného časopisu, vyšel jako "online-

first" na webu časopisu (má tedy přidělené DOI) , ale zatím nevyšel v tištěné verzi časopisu (nemá 

tedy pridělené stránky, ani konkretní číslo časopisu)? 

odpověď: V tomto případě vykazujte pouze tu verzi článku, která vyjde v tištěné verzi časopisu. Je 

tedy třeba počkat, až budou k dispozici všechny údaje (tedy až článek opravdu vyjde v tištěné 

podobě). Elektronické verze článků je možno vykazovat pouze tehdy, když už tištěná verze nevyjde 

(tedy se jedná o případy, kdy je časopis pouze „online“).  

 

4) Můj původní článek má pouze 1 stranu, mohu ho poslat do RIV? 

odpověď: Můžete, ale bude zařazen do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované. Jedinou vyjímkou je 

impaktovaný článek, ten bude hodnocen i v případě, že má jen 1 stranu textu.  

 

5) Moje kniha má pouze 40 stran, mohu ji poslat do RIV? 

odpověď: Můžete, ale bude zařazena do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované. Podmínkou na 

kategorii B-kniha je 50 stran textu a více.  

 

6) Moje kniha nemá kód ISBN, mohu ji poslat do RIV? 

odpověď: Můžete, ale bude zařazena do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované. Podmínkou na 

kategorii B-kniha je existence ISBN.  

 

7) Můj článek je v časopise, který nemá ISSN, mohu ho poslat do RIV? 

odpověď: Můžete, ale bude zařazen do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované. Podmínkou na 

kategorii J-článek je existence ISSN.  

 

8) Jak mám řešit tuto situaci - kniha má 3 autory (z PřF UK, MFF UK a AV ČR). Každý z autorů napsal 

v knize některé kapitoly. Má se kniha vykázat do RIV jako celek nebo po kapitolách? 

odpověď: Určitě jako celek a kapitoly už jednotlivě neuvádět.  

 

9) Můj příspěvek ve sborníku ještě nemá ISI kód, co mám dělat? 

odpověď: Tato situace je podrobně popsána v návodu pro práci s aplikací - OBDnavod.pdf výše.  

 

10) Jsem editorem sborníku, mohu ho poslat do RIV? 

odpověď: Můžete, ale bude zařazen do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované. V OBD se jedná o 

formulář "kniha pouze s editory".  

 



11) Mohu poslat do RIV abstrakt z konferenčního sborníku jako příspěvek ve sborníku? Byl 

recenzovaný a má 4 strany. 

odpověď: Můžete, ale bude zařazen do kategorie OSTATNÍ, tedy nebodované.  

 

12) Mám posílat do RIV i výsledky, kde je jasné, že výsledek bude hodnocen 0 body? 

odpověď: Na toto neexistuje v metodice jednoznačný pokyn, nicméně pokud se váš výsledek vztahuje 

k nějakému projektu a chcete ho v RIV mít, není důvod ho tam neposlat. Ústřední knihovna UK 

doporučuje RIV nezahlcovat nebodovanými výsledky a posílat nebodovaný výsledek do RIV jen v 

případě, že nemáte k danému projektu už žádný jiný bodovaný výsledek.  

 

13) Mám u článku uvádět i DOI číslo? 

odpověď: Jedná se o podmíněně povinné pole, takže pokud je údaj k dispozici, je třeba ho zadat. Do 

RIV se údaj přenáší a slouží jako identifikátor při verifikaci výsledku.  

 

14) Kdo prosím zajišťuje synchronizaci dat na mimouniverzitní úrovni? Tedy jak se zajistí, aby např. 

nějaký ústav AVČR zadal naši společnou práci do RIV shodně? 

odpověď: Bohužel neexistuje žádná hromadná synchronizace, kterou by zajišťovala fakulta nebo UK. 

U každé publikace se vybírá garant, který by měl zajistit shodu výsledku u ostatních autorů (pokud 

jsou mimo UK). Pokud je tedy u jednoho článku např. autor z MFF (garant) a autor z VŠB Ostrava, měl 

by autor z MFF poslat údaje z naší databáze autorovi z VŠB, aby na jejich instituci věděli, jak práci 

zadala MFF UK a zadali ji tak pokud možno shodně.  

 

15) Moje kniha vyšla znovu v přepracovaném vydání, mohu ji poslat do RIV? 

odpověď: Druhé a další vydání knihy, lze předat pouze v případě, že se bude jednat o výrazné 

přepracovaní celého původního vydání odborné knihy.  

 

16) Mám problém rozlišit, zda se jedná o hodnocený příspěvek ve sborníku nebo hodnocený 

časopisecký článek. Jak mám postupovat? 

odpověď: Na základě existence ISSN nebo ISBN to není jednoduché rozhodnout, protože existují 

časopisy, které mají nejen ISSN, ale také ISBN. A naopak, existují sborníky, které mají nejen ISBN, ale 

také ISSN. Důležité ale je, jaký příznak publikace dostala v hodnocené databázi, neboť tento příznak 

je rozhodujícím kritériem, zda se jedná o časopisecký článek nebo příspěvek ve sborníku.  

 

a) časopis (respektive článek v něm) má ve WOS příznak ARTICLE nebo LETTER nebo REVIEW 

(Document Type). 

 

b) časopis může být ve SCOPUS evidován jako JOURNALS nebo TRADE PUBLICATIONS nebo BOOK 

SERIES (Source Type) a samotný článek pak má příznak ARTICLE nebo LETTER nebo REVIEW 

(Document Type). 

 

c) sborník (respektive příspěvek v něm) má ve WOS příznak CONFERENCE PAPER (Document Type). 

 

d) sborník může být ve SCOPUS evidován jako CONFERENCE PROCEEDINGS nebo BOOK SERIES 

(Source Type), samotný příspěvek pak má příznak CONFERENCE PAPER nebo CONFERENCE REVIEW 

(Document Type).  



 

 

konkrétní příklad : P3S: Protein structure similarity search (2013), LECTURE NOTES IN COMPUTER 

SCIENCE 

informace dle SCOPUS > ISSN: 0302-9743, ISBN: 978-364236948-3, Source Type: Book series, 

Document Type: Conference Paper 

jedná se tedy o příspěvek ve sborníku  

 

Zároveň upozorňuji, že pokud jsou k publikaci k dispozici oba údaje (tedy jak ISBN, tak ISSN), 

zadávejte je prosím do formuláře OBD také, tj. vyplňte nejen ISBN, ale taky ISSN  

 

17) Kniha má jak ISBN-10, tak ISBN-13, jaké mám uvést? 

odpověď: Mělo by to být jedno, protože v RIV funguje přepočet z ISBN-10 na ISBN-13. Lepší je tedy 

uvádět ISBN-13 (novější formát) nebo ještě lépe to ISBN, které u publikace uvádí WEB OF SCIENCE  

 

18) Jedna autorka se vdala a v OBD je pouze její nové příjmení. Co s tím? 

odpověď: Problém umí vyřešit fakultní správce přidáním alternativního jména do číselníku. Stačí tedy 

dát vědět.  

 

19) Mohu do RIV vykázat jako článek opravdu jen ten, který obsahuje původní vědecké výsledky ? 

odpověď: Ano, toto je podmínka u kategorie J-článek. Proto prosím pozor - původní články typu 

"Pocta k 50. narozeninám profesora XY" a další mohou být komisí RIV vyřazeny a mohou za ně i hrozit 

sankce.  

 

20) Jak mám řešit situaci, kdy má publikace stovky autorů a není technicky možné je všechny 

vypisovat? Mohu zadat jako "autora" např. také jméno:A příjmení:KOL? 

odpověď: Situace s autory je popsána v návodu - OBDnavod.pdf výše. Nicméně, pokud máte stovky 

autorů, není nutné je všechny vypisovat. Podstatná je informace o celkovém počtu autorů publikace, 

ta se do RIV odesílá. Jinak "autory" A. KOL., ET. AL. a podobně jako autory rozhodně NEZADÁVAT.  

 

21) Co znamená přesně garant u výsledku? 

odpověď: "Garant výsledku: jeden 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."  

 

22) Je opravdu nutné zadat přesně celkový počet autorů u publikací, které mají stovky až tisíce 

autorů? 

odpověď: Ano, RIV vyžaduje přesné počty - pokud použijete import z WOS, systém autory spočítá za 

vás.  

 

 



23) Jak je přidělováno bodové ohodnocení výsledku druhu „J“-článek v odborném periodiku? 

odpověď: U publikačních výsledků druhu „J“ je posuzováno, zda ISSN publikace, ve které byl výsledek 

zveřejněn, se nachází v hodnocených databázích JCR (Web of Science společnosti Thomson Reuters), 

Scopus title list nebo ERIH "initial lists". Přiřazení bodového ohodnocení se provádí dle JCR (10 - 305 

bodů), dle SCOPUS (také 10-305 bodů), ERIH (10 - 30 bodů) a dle seznamu českých recenzovaných 

periodik (4 body). Výsledek získá vždy nejvyšší bodové ohodnocení, pokud se nachází ve více ze 

zmíněných databázích. V případě, že ISSN výsledku se nenachází v žádné databázi, výsledek je uznán, 

ale nezískává žádné bodové ohodnocení (0 bodů). Pokud však výsledek splňuje definici pro příslušný 

druh výsledku, není z IS VaVaI ani z Hodnocení odstraněn, ani není uplatněna „sankce“.  

 

24) Co je rozhodující pro přidělení bodového ohodnocení druhu „J“? 

odpověď: Pro přidělení bodového ohodnocení výsledku druhu „J“ je rozhodující rok uplatnění 

výsledku a dále skutečnost, zda v roku uplatnění výsledku se ISSN časopisu nacházelo ve výstupech 

předmětných databází použitých pro hodnocení. Výstupy z databází JCR, SCOPUS a ERIH jsou 

každoročně získávány ke dni 30. 8. běžného roku a v nich obsažené údaje jsou platné pro výsledky 

uplatněné v předchozím roce (kromě seznamu českých recenzovaných časopisů, kdy např. 

aktualizovaný seznam k 30. 3. 2010 platí pro výsledky uplatněné od roku 2010 dále). Jestliže se ISSN 

bude nacházet v některé hodnocené databázi až v příštích letech, nemá toto zjištění zpětný vliv na již 

předané údaje do RIV (uplatněné výsledky) a výsledek nemůže dodatečně získat kladné bodové 

ohodnocení.  

 

25) Co je rozhodující pro přidělení bodového ohodnocení druhu „D“? 

odpověď: U výsledku druhu "D"- Sborník musí být evidován v databázi Scopus jako CONFERENCE 

PAPER nebo CONFERENCE REVIEW nebo v databázích Conference Proceedings Citation Index 

společnosti Thomson Reuters s příznakem PROCEEDINGS PAPER s uvedením ISBN, případně ISBN a 

též ISSN. V případě, že ISSN nebo ISBN výsledku není evidováno ve výše uvedených databázích, 

výsledek nezíská bodové ohodnocení. Pokud však výsledek splňuje definici pro příslušný druh 

výsledku, není z IS VaVaI ani z Hodnocení odstraněn, ani není uplatněna „sankce“.  

 

Tedy, aby mohl být příspěvek v konferenčním sborníku odeslán do RIV jako typ [D], musí mít sborník 

ISBN nebo ISSN. U druhu [D] se nám příspěvky dále dělí na BODOVANÉ (nacházejí se ve WOS nebo ve 

SCOPUS) a NEBODOVANÉ (nenacházejí se ve WOS nebo ve SCOPUS).  

Příspěvek v konferenčním sborníku může být do RIV odeslán také jako typ [O], tedy v kategorii 

OSTATNÍ. Toto se týká pouze sborníků, které vůbec nemají ISBN ani ISSN. Tyto příspěvky jsou vždy 

NEBODOVANÉ.  

 

26) Je-li nově nějakému časopisu přiděleno ISSN, budou zpětně ohodnoceny již předané články z 

těchto periodik, které měly dosud 0 bodů? 

odpověď: Ne, hodnocení výsledků se provádí podle roku uplatnění výsledku (např. rok vydání článku). 

Metodika stanovila pravidlo, že výsledky (druh J) jsou hodnoceny, pokud v roce uplatnění výsledku 

bylo periodikum zařazené do hodnocené databáze. Příklad: periodikum je na Seznamu od roku 2009, 

pokud článek vyšel v roce 2009 je bodově hodnocen, pokud článek vyšel v roce 2008, výsledek sice 

zůstává v RIV, protože splňuje definici, ale jeho bodová hodnota = 0. Články publikované ve stejném 

periodiku tak můžou nebo nemusí získat bodové ohodnocení.  

 



27) Jak a kde mám najít kód UT-WOS (dříve označovaný jako UT-ISI)? 

odpověď: Tento patnáctimístný číselný kód mají pouze práce uváděné v databázi WEB OF SCIENCE. 

Na stránkách Web of Science si najdete příslušný článek a kliknete na modře podbarvený nápis (title), 

čímž se zobrazí detail záznamu. V detailu záznamu se kód nachází na řádku Accession Number: WOS:  

 

28) Jakým způsobem je impaktovaným článkům v OBD přidělován impakt faktor? 

odpověď: Impakt faktor (dále IF) je časopisům přidělován se zpožděním. Objasním nejlépe na 

příkladu - předpokládejme, že máme jaro roku 2012 a probíhá sběr publikací s datem 2011. V 

momentě sběru je k dispozici pouze IF2010, který se u článku zobrazuje. Jakmile ale databáze JCR 

zveřejní aktualizaci (obvykle červen/červenec v každém roce), tak se IF u příslušného článku přepíše 

aktuální hodnotou – tedy publikace s datem 2011 má ve finále přidělen správný IF2011. S touto 

hodnotou pak pracuje i RIV při výpočtech hodnocení.  

 

29) Jak si mohu vyhledat svoje výsledky v databázi RIV? 

odpověď: Můžete použít vyhledávání: 

 

http://www.isvav.cz/prepareResultForm.do 

zatržítkem vyberete vpravo nahoře "Rozšířené vyhledávání"  

 

ve formuláři vyplníte:  

 

v sekci "Předkladatel výsledku" a v poli "Název organizační jednotky" zadáte:  

Matematicko-fyzikální fakulta  

 

v sekci "Tvůrce výsledku" zadáte:  

Příjmení a Jméno  

 

30) Mohu do OBD zadávat publikační výsledky, které vznikly za podpory projektu PRVOUK, i když 

není v publikaci uvedeno poděkování tomuto projektu? 

odpověď: Ano, můžete. 

 

Na stránkách UK k PRVOUKU lze nalézt tuto formulaci: "Uvádění acknowledgementu (dedikace) ve 

výsledcích vytvořených v rámci PRVOUK není povinné. Jeho případné znění je plně v kompetenci 

jednotlivých fakult UK. S ohledem na přidělování bodů v RIV je však důležité uvádět ve výsledcích 

afiliaci ke konkrétní fakultě (a to k fakultě, na níž je autor zaměstnán, nikoli k fakultě koordinátora)". 

 

Ovšem pozor - při vyplňování článků do databáze OBD bude potřeba specifikovat, že článek byl 

institucionálně podporován (aby se takový članek dostal do databáze RIV). Podrobněji viz. otázka 

č.31)  

 

 

 

 

http://www.isvav.cz/prepareResultForm.do


31) Jaký druh financování mám v OBD vybrat, pokud byl článek vytvořen za podpory projektu 

PRVOUK? 

odpověď: Do systému OBD pro sběr publikací jsou projekty PRVOUK v číselníku. Tedy už v tuto chvíli 

je možné v publikačním záznamu vybírat příslušný projekt, a to kliknutím na formulářové tlačítko: 

"VLOŽIT GRANT Z ČÍSELNÍKU" a následně v novém okně ve filtru do políčka "číslo" napsat PRVOUK, 

případně konkretizovat např. PRVOUK P45 nebo PRVOUK P46 nebo PRVOUK P47 (to budou ty nejvíce 

používané na MFF).  

 

Do RIV se informace přenese jako druh financování "I" (institucionální podpora), a zároveň je pro 

naše účely zachována informace o konkrétním projektu (výhodné pro filtrace publikací dle kritéria 

"co bylo publikováno na konkrétní grant"). 


