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Změny v odesílaných údajích pro RIV20

• Povinný odkaz u článků a údaj o právech přístupu (Open Access)

• Návaznost na velké výzkumné infrastruktury

Zveřejněny výsledky Hodnocení VO (RVVI) 2018

• Druhý rok v přechodném období metodiky 2017+

Hodnocení VO (RVVI) 2019

• Proběhl sběr vybraných výsledků (bibliometrizovatelných i 

nebibliometrizovatelných) z let 2014 až 2018 (modul 1)

• Bibliometrie (modul 2) z výsledků z let 2016 až 2018, ale jen z 

těch s kódem WoS, Scopus v RIV

Novinky



RIV – rejstřík informací o výsledcích - součást systému IS VaVaI, který slouží 

pro shromažďování informací o výsledcích

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Zkráceně - Hodnocení VO nebo Hodnocení RVVI

- Metodika 2013 (až 2016)

- Metodika 17+

- nejedná se o metodiku – spíše jde o strategický dokument

- přechodné období 2017 – 2019 poté (zřejmě) pětiletý cyklus

- hodnocení VŠ v modulech 3 až 5 podle metodiky MŠMT (příloha 5) 

RIV vs. Hodnocení VO

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796


Legislativa VaV

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů (naposledy změněn zákonem č. 469/2011 Sb.).

Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací

Dokumenty RVVI

• Metodika hodnocení výzkumných organizací – Metodika 17+

• Definice druhů výsledků

• Podrobný popis údajů předávaných do Informačního systému 

výzkumu a vývoje - RIV v roce sběru 2020 – RIV20_2.8.0.pdf 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796&ad=1&attid=825176
https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV20_2.8.0.pdf


Definice druhů výsledků pro RIV

platné pro výsledky za rok 2017 i všechny starší nově odesílané od exportu RIV18

• samostatná příloha Metodiky 17+

• obsaženy i v dokumentu RIV20_2.8.0.pdf

Přináší změny proti definicím z metodiky 2013, ale není změna od loňského roku.

Definice je důležité znát, protože ne vše lze postihnout prostřednictvím 

automatických kontrol ve V3S

Pokud výsledek nesplňuje definici druhu, je nutné zvolit ve výběru „Odeslat do 

RIVu“ možnosti Nepatří do RIV nebo Ostatní – druhou možnost jen pokud jde o 

zásadní výsledek projektu, nebo to vyžaduje poskytovatel.

Příklad:

• Článek ve sborníku nebo časopise, který je pouze informativního charakteru, edičním 

materiálem, opravou či souhrnem.

• Článek v časopise je v databázi WoS nebo Scopus uveden jako „Book Review“, 

„Correction“, „Editorial Material“, „Meeting Abstract“…

Je vhodné vyplnit důvod takové volby do poznámky záznamu V3S nebo do 

deníku výsledku.

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.rvvi.cz/dokumenty/RIV20_2.8.0.pdf


Definice druhů výsledků pro RIV – změny od RIV18

• Zahraniční knihy už neplatí povinnost předat výtisk do Národní 

knihovny ČR, ale k verifikaci se použije odkaz na Digital Object Identifier 

(DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně 

uznávaném katalogu, resp. ověření vratnou výpůjčkou od vykazující 

instituce stvrzené poskytovatelem.

• Články v časopise se dělí na Jimp, Jsc a Jost

• V3S vybere druh podle zadaných kódů WoS, Scopus a seznamu impaktovaných 

časopisů z JCR

• Stať ve sborníku (D) – v definici uvedeno „Tento druh výsledku je 

evidován … WoS/Scopus“, přesto podle vyjádření Úřadu vlády vyhovují i 

statě neevidované v těchto databázích.



Definice druhů výsledků pro RIV – od RIV18

• U patentů (nově dodaných do RIV18 a později) se na konci anotace 

uvedou údaje o užití patentu (ne/uplatnění patentu, prodané licenci 

apod.) – pokud se využití změní, je nutná aktualizace (změna v RIV).

• Nový druh S – Specializovaná veřejná databáze

• Úprava definice E – uspořádání výstavy a nový druh Ekrit –

uspořádání výstavy s kritickým katalogem (ten musí být vykázán jako 

odborná kniha)

• Nmet – schválená, certifikovaná, akreditovaná



Změny v údajích pro RIV20

• Povinný odkaz u článků a údaj o právech přístupu 

(Open Access)

• Návaznost na velké výzkumné infrastruktury

• Opravy změnovými dodávkami a povinné 

zdůvodnění odstranění

• Zdůvodnění opravy nebo odstranění formulujte tak, aby 

se dalo odeslat poskytovateli



Povinný odkaz u článků a práva přístupu (Open Access)

• pro RIV20 je povinné uvádění odkazu na plný text (nebo alespoň 

metadata) pro články v časopise

• V3S vyžaduje v rámci kontrol pro RIV u výsledků typu CLA vyplnění DOI 

nebo odkazu www (preferujte vyplnění DOI), případně vložení plného 

textu na záložce Dspace

• Přístup vydavatele ke zveřejňování plných textů můžete orientačně 

ověřit v registru SHERPA/RoMEO

• Dostupnost článku v režimu Open Access můžete prověřit na 

webu Open Access Button

• Pro články také povinné vyplnění Práva přístupu k plnému textu na 

odkazu DOI nebo www

• Open Access (otevřený přístup)

• Open Access po vypršení doby embarga

• omezený přístup (po přihlášení, registraci, zpoplatněný atd.)

• uzavřený (dostupná jsou jen metadata)

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://openaccessbutton.org/


Návaznost na velké výzkumné infrastruktury

• Velké výzkumné infrastruktury podpořené MŠMT některým z projektů v 

programu LM

• Infrastruktura významně a jedinečným způsobem podílela na vzniku 

výsledku co do předmětu výzkumu

• poděkování o využití infrastruktury (ideálně včetně jejího kódu)

• Seznam VVI naleznete v EZOPu, v CEA nebo v CEP (projety programu 

LM)

• Editace nebo vkládání výsledku ve V3S - sekce navazující akce – nový 

typ akce velká výzkumná infrastruktura

• Výsledky vytvořené řešitelským týmem v rámci projektu programu LM se 

vykazují s návazností typu projekt

• Výsledky vytvořené s využitím kapacity velké výzkumné infrastruktury (v 

režimu otevřeného přístupu) se vykazují s návazností typu velká 

výzkumná infrastruktura

https://ezop.cvut.cz/ezop/Projects/Search/SharedFilter/86ec960577068299f4dab022ff4f6ad2
https://www.rvvi.cz/cea?s=vvi
https://www.rvvi.cz/cep


Odpovědnosti za výsledky

Pravdivost údajů - zodpovídají autoři záznamů a autoři výsledků 

• je vhodné vzájemně kontrolovat pravdivost údajů, zejména, pokud se na výsledku 

podílí autoři z více pracovišť / součástí / VO

Kontrola návaznosti výsledků na zdroje financování

• konečné rozhodnutí, zda bude výsledek odeslán do RIV s návazností na konkrétní 

akci, provádí řešitel / vedoucí pracoviště řešitele



Harmonogram exportu výsledků z V3S do RIV20

1. Vkládání výsledků do aplikace V3S do 31. 3. 2020 včetně

• Výsledek je připraven k odeslání do RIV, pokud je ve stavu Dokončeno, je navázán na 

jednu nebo více akcí a úspěšně projde kontrolou pro RIV (zelené nebo žlutá ikona).

• Co nebude 31. 3. splňovat uvedenou podmínku nepůjde do RIV20.

2. Kontrola návaznosti výsledků na akce od 2. 4. do 15. 4. 2020

• Všechny nově vložené výsledky do 31. 3. jsou u navázaných akcí automaticky 

potvrzeny pro odeslání do RIV.

• Řešitelé akcí a vedoucí pracovišť mohou odmítnout (zrušit) návaznost výsledku na jimi 

řešenou akci. Naopak, u dříve odmítnutých výsledků je pro odeslání do RIV potřeba 

potvrzení řešitelem.

• Od 1. 4. nelze provádět změny v údajích výsledků určených k odeslání do RIV.

3. Zpracování výsledků na VIC a odeslání na resorty (od 1. 4. 2020 do odeslání)

• V případě vzniku nejasností budou uživatelé kontaktováni.

• Pouze ty výsledky, které splnily podmínku dle bodu 1. a mají návaznost na akci i po 

kontrole řešitelů dle bodu 2., budou odeslány do RIV.

• Výsledky vytvořené / upravené po 1. 4. se mohou dostat do RIV až příště (RIV21).



Harmonogram exportu výsledků z V3S do RIV20

• Do 31. 3. 2020 je potřeba vložit a zkontrolovat i všechny 

články z roku 2019 hodnocené v sekci Body za 

impaktované publikace a citace. Vyhodnocení se 

provede k datu 1. 6. 2020, ale po uzávěrce pro RIV není 

možné výsledky připravené k odeslání do RIV ve V3S 

editovat. Duben a květen slouží k vyřešení nesrovnalostí 

na straně WoS a k doplnění citací do V3S.

• Ministerstvo kultury vyžaduje u projektů (programy 

NAKI) předávat do RIV pouze předem schválené 

výsledky!

https://v3s.cvut.cz/statistics/scie/0/false/2019/2019


Nepropojené a nevložené záznamy WoS a Scopus

• Úvodní obrazovka Můj přehled oddíl Propojení s 

databázemi WoS a Scopus - návrhy na propojení

• Menu Import, export - Seznam záznamů ve 

WoS/Scopus s afiliací CTU nepropojených s V3S

• Propojovat, propojovat, propojovat

https://v3s.cvut.cz/importexport/wosSuggestions


Hodnocení 2017

• První rok přechodného období Metodiky 2017+

• Dokončeno v prosinci 2018 – rozcestník na webu RVVI

• Modul 1 – vybrané výsledky

• V prvním roce posouzeny pouze výsledky hodnocené podle kritéria společenská 

relevance

• Zprávy panelů a souhrnná tabulka - https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

• Tabulka se srovnáním VO a org. jednotek - Inforek

• Modul 2 – bibliometrie

• Oborové analýzy a zprávy za VO

• První rok pro VO pouze nad daty WoS

• Indikativní škálování VO

• Vzhledem k neúplným podkladům v upravené stupnici A, B+, B, B- a nehodnocené

• Protokoly jednání tripartit (poskytovatel, RVVI, odborný panel)

• Souhrnná tabulka

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=847177
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
https://sharepoint.cvut.cz/inforek/vvc/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=UJZ2J4EAAFWR-1802843127-639
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=847258
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=860458
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=860488
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=860491


Hodnocení 2018

• Podobné hodnocení 2017

• Přehled výstupů z obou let v aktualitě na výzkum.cz

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=887288


Hodnocení 2019

• Třetí rok implementace Metodiky 2017+

• Zatím nejsou výstupy

• Modul 1 – vybrané výsledky

• Výběr z let 2014 až 2018, mimo těch hodnocených podle Metodiky 2013 nebo 

vybraných do modulu 1 H17 a H18

• Modul 2 – bibliometrie

• Za roky 2016 až 2018

• WoS i Scopus – ale jen ty s kódy v RIV



Novinky ve V3S

• Nové pole práva přístupu (pro články, statě, knihy a 

kapitoly)

• Návaznost na velké výzkumné infrastruktury

• Kritéria pro habilitace a jmenování profesorem s exportem 

(bude nasazeno v blízké době)

• Export do xlsx souborů pro MS Excel

• Vkládání plných textů (článků a statí) pro export do 

Digitální knihovny ČVUT (DSpace)

• Seznam nepropojených záznamů WoS a Scopus

zobrazuje afiliace ČVUT z WoS



Diskuze a dotazy

Děkujeme za pozornost

v3s@cvut.cz

mailto:v3s@cvut.cz

