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Nejvýznamnější výsledky

zpět

Které záznamy mohu zařadit do TOP10?
Do seznamu 10 nejdůležitější výsledků můžete vybírat záznamy, které jsou předvybrané v části pod tlačítkem „Upravit nejvýznamnější výsledky“
na portletu „Nejvýznamnější výsledky od roku 2014”.
Označte ty, které považujete za nejvýznamnější (max. počet je právě 10)

.

Seřadit je můžete pomocí ikon
.
Pořadí záznamů bude možné průběžně aktualizovat (nové významnější výsledky posunout v pořadí výše).

zpět

Jak postupovat u autorů, kteří na FF v minulém roce nastoupili nebo naopak odešli?
Výběr TOP10 je určen pro potřeby vnitřního hodnocení Univerzity Karlovy, nelze tedy nominovat výsledky, které byly publikovány v
době, kdy jejich autor nebyl pracovníkem UK ( dřívější publikační činnost nových zaměstnanců.).

Výsledky, které vznikly v době pracovního vztahu na UK, by měly být zařazeny do nominace i v případě, že jejich autor aktuálně na UK již
nepůsobí.

zpět

Mohu k záznamu kapitoly připojit plný text celé publikace?

Plný text připojený k záznamu v OBD je určen k peer review hodnocení konkrétního výsledku.
Pokud je v OBD záznam kapitoly (článku), nepřipojujte PDF celé knihy (časopisu), vyberte pouze tu část, která se záznam týká.

zpět

Kdo má možnost připojený plný text číst?

Záleží na tom, jaké omezení nastavíte.
Vždy je to pouze autor, příslušní správci OBD a hodnotitelé v rámci peer review.
Vybírat můžete z následující nabídky přímo při vkládání přílohy:

zpět

Přidání portletu “Přehled záznamů pro zpracovatele”
-

Změnit rozložení stránky
Vybrat portlet
Uložit nastavení
V “Konfiguraci” označte pracoviště, jehož výsledky chcete vidět

Kliknutím na rozpracované záznamy se přesunete do OBD.

zpět

V rozpracovaných záznamech většinou chybí některé povinné údaje - kliknutím na modrou ikonku s vykřičníkem zjistíte, které to jsou.

Záznam pro publikaci v tisku je vždy ve
stavu rozpracovaný. Po doplnění
zatržítko “Připravuje se k vydání”
odstraňte a záznam uložte.
zpět

Kontrola nad složkou
Rychlou kontrolu chyb je možné provést hromadně kontrolou nad složkou.
Přejděte na záložku “Složky”. Klikněte na ikonku, založte novou složku, pojmenujte ji a uložte.
Do nové složky můžete záznamy vložit při jejím vytváření.
U již vytvořené složky klikněte na ikonku před názvem složky a použijte
nabídku Přidat filtrované záznamy.

zpět

Přejděte do složky (v kritériích filtru bude zobrazen název složky)

Kliknutím na ikonku před názvem složky rozbalte nabídku a vyberte „Zkontrolovat záznamy“. Chyby všech záznamů ve složce budou vypsány
v jednom souboru.

zpět

Nový záznam pro RIV
Toto zatržítko nerozhoduje o tom, zda
bude záznam odeslán do RIV.
.

O odeslání záznamu do RIV rozhoduje zatržítko před názvem pracoviště.
U takto označených záznamů budou při ukládání zkontrolovány všechny údaje povinné pro RIV.

zpět

Nesoulad zatržítek
1)

Záznam při ukládání hlási chybu, lze ho uložit pouze jako rozpracovaný (kontrola nenašla žádného autora, který by chtěl záznam odeslat do RIV)

2)

Při použití zatržítka “RIV” před názvem pracoviště je po uložení záznamu automaticky vygenerován štítek, který záznam zařadí do skupiny pro
odeslání do RIV – bez ohledu na to, že v náhledu vidíte text “může do RIV? Ne”.

zpět

Pracoviště autora
Všechna neaktuální pracoviště odstraňte křížkem. Pracoviště „FF“ – Filozofická fakulta odstraňte vždy.

Zobrazovaná pracoviště je možné omezit nastavením v bloku „Moje nastavení“ -> „Moje úvazky“ na nástěnce IS Věda.

zpět

Vnitřní klasifikace vědních oborů UK

Vědní obor nelze vložit při vytváření nového záznamu.
Záznam uložte jako rozpracovaný tlačítkem na konci záznamu,
tím bude zpřístupněn blok pro klasifikaci záznamu. Vyberte
obor a záznam uložte.

Nezapomeňte, že rozpracovaný záznam technicky
není možné nikam dále posunout – neuvidíte ho
v přehledu bibliografie na webu a neprojde do
konverze pro RIV!

Maximální počet oborů: 3
Maximální počet podoborů: 3
Pokud jich vyberete vice, hlásí kontrola při ukládání záznamu
chybu
KREAS – vyhledání v číselníku grantů
zpět

KREAS – vyhledání v číselníku grantů

Do pole Název stačí napsat první slovo z názvu grantu (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném
světě). POZOR: grant je v číselníku GaP uložen pod celým názvem, nikoliv pod zkratkou KREAS!!!

Vyhledaný grant načtěte do
záznamu v OBD

zpět

Změna typu časopisu
Někdy je potřeba uložit záznam článku z časopisu WoS nebo Scopus, i když tento článek nemá UT-WOC ani EID.
V takovém případě (pole svítí modře) je nutné tuto kontrolu obejít.

Časopis vybírejte z číselníku.
Pokud ho zde nenajdete, požádejte o jeho
doplnění – nejlépe přes HelpDesk.

Klikněte na ikonku pro výběr typu časopisu a zvolte např. Zahraniční časopis.

Typ časopisu je změněn, požadavek na údaj UT-WOS nebo EID zmizí (pole pro tento údaj bude žluté).
Záznam uložte. Následující den se u záznamu objeví ikonka
(bude vyžadováno doplnění UT-WOS nebo EID). Pokud víte, že tento identifikátor
doplňovat nebudete, uložený záznam znovu neotvírejte, jinak by bylo potřeba ručně provést přenastavení typu znovu.
Je-li záznam určen k odeslání do RIV, bez identifikátoru bude zařazen do skupiny nebibliometrizovatelných výsledků – Jost.

zpět

Článek ve WOS – UT WOS a Q časopisu

zpět

Článek ve Scopus - EID

zpět

Q ve Scopus
https://www.scimagojr.com/

zpět

Článek je excerpován ve WOS i SCOPUS
Q4
Q2

Tento výběr může nastavit pouze fakultní správce, autoři ani zpracovatelé nemají k poli “Do RIV jako” editační oprávnění.
Pokud budete z nějakého důvodu chtít upřednostnit určitou databázi (v případě shody Q ve WOS I Scopus), pošlete tento požadavek e-mailem
na adresu iva.kalendovska@ff.cuni.cz.

zpět

Kdo může editovat záznam

Kdo může editovat záznam?

STAV
Rozpracovaný

vlastník i nadřízení správci

Uložený

vlastník i nadřízení správci

Ke kontrole

pouze nadřízení správci (včetně katederního)

Kontrolovaný

pouze nadřízení správci (včetně katederního)

Vrácený

vlastník i nadřízení správci

Schválený pracovištěm

pouze fakultní a univerzitní správce

Přijatý

pouze fakultní a univerzitní správce

K autorizaci

nový vlastník a jeho nadřízení správci

Vlastník záznamu je ten, kdo záznam vytvořil.

zpět

Plné texty

-

Starší záznamy

Všechny výsledky v TOP10 musí být hodnotitelné vzdáleně, ke většině je tedy potřeba připojit plný text. Neplatí to pro záznamy,
které obsahují odkaz na web, kde je tento text volně dostupný.
U záznamů ve stavu Přijatý může plný text připojit pouze fakultní správce. Tyto texty posílejte na adresu iva.kalendovska@ff.cuni.cz,
Do předmětu emailu uveďte ID záznamu

Název přiloženého souboru je totožný s názvem uvedeným v záznamu, ke kterému je potřeba záznam připojit.

-

Nově vytvářené záznamy

Při vkládání nového záznamu vložte plný text ihned v rámci editace:

zpět

Nastavení přístupu k plnému textu připojenému v záznamu v OBD

U vloženého textu máte možnost výběrem z nabídky “Dostupnost”určit, kdo k němu bude mít přístup

Vybrat můžete i typ přílohy

zpět

Hodnocení v RIV

Bibliometrizovatelné výsledky jsou:
- Jimp - původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem
„Article“, „Review“, nebo „Letter“;
- JSC - původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“,
„Review“, nebo „Letter;
- článek ve sborníku – musí být evidován v
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN,
případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci
konferenčních příspěvků.

Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory na webu VaVaI

Nebiliometrizovatelné výsledky – všechny ostatní
Z množiny nebibliometrizovatelných záznamů, které byly v minulém roce dodány do RIV za UK, bylo následně možné nominovat 10% z nich
(pouze s vročením předcházejícího roku – letos to budou výsledky za rok 2018) k peer review hodnocení.

Hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
zpět

