
Druhy výsledků (tahák) 
Klíčové dokumenty k RIV 

1) vyzkum.cz > Hodnocení VaVaI > Metodika 2017+ 

• hezčí/přehlednější verze metodiky (než na isvavai) 

2) isvavai.cz > Dokumenty 

• https://www.isvavai.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni 

Klíčové pojmy z metodiky 

• poskytovatel: typicky např. „ministerstvo“ nebo grantová agentura (GAČR, TAČR) 

• předkladatel: v našem případě „UK“ (nikoli jednotlivé fakulty) 

• organizační jednotka: v našem případě „fakulta“ (např. FSV, MFF, PřF …) 

• domácí tvůrce: v našem případě „autor z UK“ (= z jakékoli fakulty UK) 

Nejdůležitější znaky vybraných druhů výsledků 

Článek v časopise (J) 

• povinné: ISSN (příp. e-ISSN) 

• prezentuje původní výsledky výzkumu 

• je recenzovaný 

• má klasickou strukturu vědecké práce (typicky: souhrn, úvod, metodologie, výsledky, 
diskuze, závěr, přehled literatury) 

• časopis má vědeckou redakci 

• typy: 

o Jimp 

▪ evidován v databázi WoS (příznak: Article, Review nebo Letter) 

▪ musí mít kód UT WoS (např. 000668460800093) 

o Jsc 

▪ evidován v databázi Scopus (příznak: Article, Review nebo Letter) 

Při problémech s určením správného druhu výsledku: 

• u publikací vydaných v ČR: 

o orientovat se podle pole „Forma, žánr“ v katalogu Národní knihovny 

(aleph.nkp.cz/nkc) 

▪ příklad: 

o ISBN: 978-1-78552-286-4 → sborník 

• u zahraničních publikací: 

o zkusit knihu vyhledat v Souborném katalogu (aleph.nkp.cz/skc) 

o při neúspěchu nutno určit druh samostatně (podle níže uvedených vodítek) 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.isvavai.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni
https://www.isvavai.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=SKC


▪ musí mít kód EID (např. 2-s2.0-85045763750) 

o Jost 

▪ není evidován v databázích WoS ani Scopus 

▪ musí projít recenzním řízením! 

• článek evidovaný ve Scopus i WoS musí mít UT WoS i EID 

Kniha (B) 

• povinné: ISBN 

• prezentuje původní výsledky výzkumu 

• je recenzovaná 

• má alespoň 50 tištěných stran 

• pojednává o přesně vymezeném problému určitého vědního oboru 

• obsahuje popis metodologie (tj. popis použité vědecké metody a její aplikace) 

• obsahuje anglické resumé (případně souhrn v jiném jazyce) 

• celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (jednotlivé kapitoly mohou mít 
samostatné autory) … čili kniha nesmí být jen souhrnem tematicky příbuzných 

příspěvků (= sborník) 

• B a C nelze kombinovat: je-li v RIV kniha jako celek (B), nesmí se tam posílat 
jednotlivé kapitoly (C) … týká se jednoho předkladatele (= UK) 

o příklady, kdy se to porušilo (viz OBD): 

▪ ISBN: 978-1-78552-286-4 

▪ ISBN: 978-80-87558-35-5 

• knihy vydané v ČR musí být evidovány v katalogu NK 

• knihy vydané v zahraničí musí být dohledatelné: 

o buď (1) podle DOI, 

o nebo (2) podle Open Access, 

o nebo (3) v mezinárodně uznávaném katalogu 

▪ např. catalog.loc.gov 

▪ nebo worldcat.org 

o ... na vyžádání je třeba poskytnout tištěnou verzi 

Kapitola v knize (C) 

• lze vykázat do RIV, pokud: 
o buď (1) celá kniha má jen editora 

o nebo (2) autor je na titulním listu (nebo v tiráži) uveden jako spoluautor, je 

členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory a každá 

kapitola má uvedeného samostatného autora (nebo autorský kolektiv) 

▪ příklady: 

• https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=00185849

1&local_base=NKC 

• https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=00185432

0&local_base=NKC 

▪ výše uvedené příklady splňují autorská, ale nikoli výzkumná kritéria 

▪ příklady chybného určení výsledku: 

• ISBN: 978-80-200-3271-3 => vyhledej v OBD (výsledek není C) 

Stať ve sborníku (D) 

• prezentuje původní výsledky výzkumu 

• je zveřejněna ve sborníku (nejčastěji konferenčním) 

https://catalog.loc.gov/
https://worldcat.org/cs
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001858491&local_base=NKC
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001858491&local_base=NKC
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001854320&local_base=NKC
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001854320&local_base=NKC


• jednotlivé stati ve sborníku mají příbuzné téma 

• musí mít vyplněno: 
o buď ISBN (a volitelně k tomu i ISSN), 

o nebo ISSN (pokud chybí ISBN) 

• má rozsah minimálně 2 strany (čistého textu) 

• je evidována v databázi: 
o WoS (Edition: CPCI) 

▪ webofscience.com 

o Scopus (Source type: Book Series nebo Conference Proceedings) 

▪ scopus.com 

 

https://www.webofscience.com/
https://www.scopus.com/

