Všem vedoucím kateder a ředitelům ústavů MFF UK
V Praze dne 14.10. 2009

SBĚR PUBLIKAČNÍCH DAT PRO RIV A BIBLIOGRAFII ZA rok 2009

Vážení kolegové,
zasíláme vám závazné pokyny pro zpracování publikační činnosti pracovníků MFF za rok 2009.
Sběr bibliografických dat pracovníků MFF a dat pro RIV bude probíhat na adrese:

http://www.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/caddis-mff
Žádáme vedoucího pracoviště, aby pověřil jednoho pracovníka, který bude zodpovědný za dodržení
níže uvedených pokynů (včetně toho, aby v databázi nebyly některé záznamy vícekrát). Pro mazání či
opravy záznamů vložených pracovníky vašeho pracoviště bude oprávněný pracovník potřebovat login
a heslo. Prosíme proto všechny oprávněné osoby pracovišť, aby kontaktovali koordinátora
sběru dat na adrese: Jiri.Kuca@mff.cuni.cz za účelem přidělení login a hesla.

Základní ustanovení
1 . Přikládání PDF plných textů
Tato možnost je u formulářů pro:
-

článek
knihu
kapitolu v knize
stať ve sborníku

Prosíme všechna pracoviště, aby tuto možnost využívala, zejména pak v případě sekce fyziky,
kde tento způsob nahrazuje posílání PDF textů panu proděkanovi !! Pokud se vám stane, že
vložíte PDF nesprávně, existuje možnost jeho přepsání, a to opětovnou editací příslušného formuláře.
Prohlédnutí PDF je pak umožněno ve vyhledávání.
2. Jaké publikace evidujeme
Evidují se pouze publikace vyšlé v roce 2009 tedy jen takové, které jsou již veřejně dostupné
(vydaná čísla časopisů, vydané knihy, sborníky apod.).
Prosíme všechna pracoviště, aby do databáze nevkládala publikace v tisku či jen podané.
Články a sborníky, které nebudou mít k 31.1.2010 ještě přidělen ISI kód a u nichž se přidělení
tohoto kódu předpokládá do budoucna, tak prosím v letošním sběru NEVKLÁDEJTE !!!
Jednoznačně se doporučuje vložit je o rok později, a to již s přiděleným ISI kódem.
3 . Rozdělení podle druhu publikace
Písemné dokumenty
knihy
monografie
sborníky
učebnice VŠ
učebnice SŠ
učebnice ZŠ
příručky
encyklopedie
slovníky
články ve vědeckých a odborných časopisech

původní vědecký článek
přehledový článek
překlad článku
recenze
kazuistika (pro medicínské obory apod.)
popularizující článek
ostatní
kapitoly a části knihy
statě
speciální dokumenty
disertace
habilitace
překlady
Audio- a videomateriály
Programy a datové soubory
Patenty a výzkumné zprávy
Prototypy, poloprovozy, technologie
4. Do databáze RIV nepatří
Do RIV nepatří veškeré učebnice, skripta, články v denním tisku, populárně naučná literatura,
abstrakta, sborníky abstrakt, kvalifikační práce a výzkumné zprávy! Prosíme dodržujte toto
pravidlo a vyjmenované publikace evidujte pouze pro potřeby fakulty, nikoliv pro RIV. K těmto
publikacím je tedy zcela zbytečné uvádět grantové projekty či záměry.
5. Více autorů z různých pracovišť MFF UK u jedné publikace
Jestliže se na dané publikaci podílí více autorů z různých pracovišť MFF UK, pak tuto publikaci uvede
pouze ta katedra nebo ústav, jejíž člen je uveden jako první fakultní autor v seznamu autorů publikace
(tím se zajistí, aby publikace nevstupovaly do fakultní databáze několikrát). V záznamech je
bezpodmínečně nutné dodržovat pořadí autorů podle toho, jak jsou uvedeni v článku (knize, stati, …)
6. Databáze osob
V případě, že se některý pracovník v seznamu nevyskytuje a přesto by jeho publikační záznamy měly
být vykázány za MFF UK, je možno takovou osobu doplnit dodatečně. Sporné případy nejprve
konzultujte se sekčními proděkany (týká se zejména osob na dohody o provedení práce, dlouhodobých
zahraničních hostů a podobně). Osoby pak nahlašte koordinátorovi sběru za MFF UK.
7. Čísla záměrů a projektů
Ke každému záznamu pro RIV je nutno uvést buď 1 záměr nebo 1 až 3 projekty, případně jak záměr,
tak projekty. Čísla projektů je třeba zadávat v přesném tvaru (včetně případných mezer) podle
číselníku MŠMT. Tento číselník máte k dispozici k nahlédnutí na adrese:
http://aplikace.isvav.cvut.cz/prepareResultForm.do
Stejně jako v loňském roce existuje možnost uvádět mezi projekty také specifický výzkum, který
můžete zadat jako projekt ve tvaru: specificky-vyzkum
8. Název publikace nezadávejte se všemi velkými písmeny
Příklad:
RAY METHODS IN SEISMOLOGY …. chybně !!!
Ray Methods In Seismology …. správně
Ray methods in seismology …. správně

9. Publikace s datem 2008, které nebyly v roce 2008 evidovány, případně ještě starší
Často se stává, že publikace vyjde v roce, za který se sběr již odevzdal, ale autor se o tom dozví se
zpožděním. Takové publikace budou zařazeny dodatečně. Protože je ale rok 2009 ve formuláři
nastaven napevno, prosíme o dodržení následujícího pravidla:
Pokud se stane, že budete chtít do systému zařadit publikaci s datem 2008, vložte na začátek jejího
názvu 3 vykřičníky, což bude indikace toho, že u publikace má být opraven rok z 2009 na 2008.
Příklad:
!!! Subgroup structure of the finite classical groups ………… {vyšlo 2008}
Bude-li potřeba vložit ještě starší publikace, tak u těch s datem 2007 vkládejte před název tři zavináče
a u těch s datem 2006 tři hvězdičky
Příklady:
@@@ Subgroup structure of the finite classical groups ………… {vyšlo 2007}
*** Subgroup structure of the finite classical groups ………… {vyšlo 2006}
10. Časopisy a jejich vkládání
Prosíme věnujte zvýšenou pozornost časopisům. Pokud se časopis nevyskytuje v nabídkové liště,
vložte jeho celý přesný název. Nepoužívejte zkratky. Časopis bude poté verifikován knihovnou.
11. Prázdná pole
Pokud některé pole není známo (např. Nakladatel, Editor, Místo vydání), vkládejte do takového pole
text :
Neuveden
V žádném případě nepoužívejte znaky nebo výrazy typu: xxxxxx, ======, ---------, nevím, aaa,
neznám, ????? a podobně.
12. Stránkování a číslování článků
Pokud u některého článku není uveden stránkový rozsah, ale pouze číslo článku, postupujte
následovně:
číslo článku napište do závorky za název článku.
Příklad:
Acoustic fields and waves in solids (Article No. 0548789)
a do stránkování pak uveďte přibližný stránkový rozsah typu 1-10, 1-25 a podobně. Také u časopisů,
které vycházejí pouze elektronicky, je potřeba stránkový rozsah pouze odhadnout.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naléhavě prosíme všechny pracovníky, aby nezapomínali publikace vykazovat do RIV. Každá
taková publikace představuje pro fakultu značný finanční přínos a také pak odpadají
nesrovnalosti při hodnoceních grantů a záměrů. V posledních letech se několikrát stalo, že
zaměstnanec uvedl publikace v závěrečné zprávě ke grantu, ale už je nevykázal do databáze
RIV. Věnujte prosím tomuto maximální pozornost !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sběr dat začíná dnem 16.10. 2009.
Výstupy pro RIV budou uzavřeny k 31.1. 2010, ke stejnému datu pak i výstupy pro bibliografii
MFF UK.

Všem děkujeme za spolupráci.
Knihovna MFF UK
Koordinátor sběru dat za MFF UK :
Mgr. Jiří Kuča
tel: -1257, (-2535)
e-mail: Jiri.Kuca@mff.cuni.cz

