Metodika zadávání záznamů do OBD – důležité pokyny
(Opatření rektora č. 18/2012 a Oběžník č. 4/2013)
1) autor z UK musí být vybrán z číselníku, aby se zobrazil jako domácí.
2) vybrání zdroje financování.
S poskytnutou podporou podle § 3 a § 4 zákona
P - projekt evidovaný v CEP (vybrán z číselníku) např. granty IGA MZD, MPO apod.
Z - výzkumný záměr evidovaný v CEP (řešené do roku 2013 – vybrán z číselníku)
I - institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace (UNCE, PRVOUK z číselníku)
S - specifický vysokoškolský výzkum (nejméně jeden z autorů je student)
Bez poskytnuté podpory podle zákona
O - operační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
např. CZ1.07/2.3.00/09.0182
R - rámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu
např. projekt HyperGenes 201550
V - jiné veřejné zdroje (rozpočet územně správních celků, měst, obcí atd. tj. jiné kapitoly
státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj)
N - neveřejné zdroje (soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní zdroje
organizac vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet)
Nelze mezi sebou kombinovat - P, Z, I, S a O, R, V, N
Lze mezi sebou kombinovat - P, Z, I, S
3) správné určení druhu výsledku
Definice druhů výsledků naleznete na webové stránce SVI- Informace o předávání údajů:
http://www.lfp.cuni.cz/svi/cze/publikacni-cinnost.asp











Recenzovaný odborný článek
Odborná kniha
Kapitola v odborné knize
Článek ve sborníku
Patent
Užitný vzor
Průmyslový vzor
Funkční vzorek
Certifikovaná metoda
Audiovizuální tvorba

Na této adrese naleznete také odkaz na:
a) seznam recenzovaných časopisů
b) odkaz na popis údajů dodávaných do IS VaVaI

c) metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací
Hodnocení výsledků druhu „Článek v odborném periodiku“
Aby práce byly hodnoceny v RIV (Rejstřík informací o výsledcích), musí být časopis v těchto
databázích:
a) impaktovaný časopis (JCR)
b) časopis z databáze SCOPUS


SCOPUS (http://www.scopus.com/scopus/home.url)

c) časopis z databáze ERIH – mezioborová databáze se zaměřením na společenské a humanitní
vědy


ERIH (http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-includingerih.html)

d) časopis ze seznamu českých recenzovaných periodik
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
Hodnocení výsledků druhu „Odborná kniha“ a „Kapitola v odborné knize“
-

Rozsah alespoň 50 tištěných stran
Kniha má přidělen kód ISBN
Souhrn nejméně v jednom světovém jazyce
Recenzovaná alespoň jedním odborníkem z příslušného oboru

Odbornou knihou nejsou učebnice, skripta, překlady, příručky, ročenky apod.
Jedním z dalších kritérií při hodnocení je nastavení poměru mezi skupinami oborů.
Pokud je možné zařadit práci pod více oborů, je výhodnější zvolit obor s vyšším koeficientem (px ).
Podíl jednotlivých oborových skupin na celkové bodové hodnotě výsledků je dán touto tabulkou:
Skupina oborů
1.

2.

3.
4.

Kódy oborů podle číselníku IS VaVaI
společenské vědy
AC, AD, AE, AF,
AG, AH, AK, AM,
AN, AO, AP, AQ,
GA
technické vědy
DH, GB, FS, JA,
JB, JC, JD, JE, JF,
JG, JH, JI, JJ, JK,
JL, JM, JN, JO, JP,
JQ, JR, JS, JT, JU,
JV, JW, JY, KA
matematické a
BA, BB, BC, BD, IN
informatické vědy
fyzikální vědy
BE, BF, BG, BH,
BI, BJ, BK, BL, BM,
BN, BO

px
7,85

15,60

5,16
15,08

5.

chemické vědy

6.

vědy o Zemi

7.

biologické vědy

8.

zemědělské vědy

9.

lékařské vědy

10.

humanitní a
umělecké obory

CA, CB, CC, CD,
CE, CF, CG, CH,
CI
DA, DB, DC, DD,
DE, DF, DG, DI,
DJ, DK, DL, DM,
DO,EA, EB, EC,
ED, EE, EF, EG,
EH, EI
GC, GD, GE, GF,
GG, GH, GI, GJ,
GK, GL, GM
DN, FA, FB, FC,
FD, FE, FF, FG,
FH, FI, FJ, FK, FL,
FM, FN, FO, FP,
FQ, FR
AA, AB, AI, AJ, AL

15,80

5,06

12,00

4,96

10,74

7,75

Pokud byste měli nějaké dotazy, chtěli byste si něco upřesnit, nebo získat jakékoliv další
informace, obraťte se na mne buď e-mailem (Ivana.Flieglova@lfp.cuni.cz), nebo telefonicky
377593156.

