Čištění databáze před Hodnocením 2020
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•
•
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•
•

Afiliace pracovišť AV ČR
Doplnění UT WOS a EID Scopus
Duplicity
Korespondující autoři, oddělení
Recenze a citace
Dotazníky
– Zápis ohlasů (recenze, citace)
– Admin ResearcherID

• Zpracování RIV 2019
- chyby,
- dotazy
- interní projekty AV

Afiliace pracovišť AV ČR
Pokud v záznamu ve WOS není u autora afiliace ústavu, nesmí se záznam
vykazovat jako výsledek ústavu.
Doporučený zápis:
Zkrácený eng název AV ČR, zkrácený eng název ústavu, ….
Czech Acad Sci, zkrácený název ústavu (eng), ….
•
-

Afiliace ústavu v publikaci
Povinnost uvádět u záznamů WOS, SCOPUS (musí být u J),
pokud není, nelze uložit do ASEP a vykazovat v RIV,
jiné varianty nebudou brány v potaz v dalších kolech hodnocení.

•

Hromadný dopis člena Akademické rady AV ČR + příloha

-

Jednotný systém afiliací pracovišť AV ČR v publikačních výstupech,
v příloze přehled zápisu pro jednotlivá pracoviště.

18. 9. 2017

Afiliace ústavu ve WOS
Správně
Czech Acad Sci, Astron Inst, Bocni 2 1401, CZ-14131 Prague, Czech Republic.
Czech Acad Sci, Astron Inst, Fricova 298, Ondrejov 25165, Czech Republic.
Czech Acad Sci, Astron Inst, Ondrejov 25165, Czech Republic.
Pozná se, ale…
Czech Acad Sci, ASU, Astron Inst, Ondrejov, Czech Republic.
Acad Sci, Astron Inst, Fricova 298, Ondrejov 25165, Czech Republic.
Nemělo by se používat - ASCR – stará zkratka
Acad Sci Czech Republ, Inst Astron, CS-25165 Ondrejov, Czech Republic.
Acad Sci Czech Republ, Inst Astron, Fricova 298, CS-25165 Ondrejov, Czech
Republic.

Afiliace ústavu ve WOS
Miš-maš

Bez ústavu
Acad Sci Czech Republ, Prague 11000 1, Czech Republic.
Czech Acad Sci, Prague, Czech Republic.

Chybná zkratka v angličtině
Acad Sci, Astron Inst, Fricova 298, Ondrejov 25165, Czech Republic.
AS CR, Vvi, Inst Macromol Chem, Optoelect Phenomena & Mat, Heyrovskeho Nam 2, Prague
16206, Czech Republic.
ASCR, Biol Ctr, Inst Plant Mol Biol, Vvi, Branisovska 32, Ceske Budejovice 37005, Czech Republic.
Nejdřív ústav, pak AV
BC CAS, Inst Parasitol, Vvi, Ceske Budejovice, Czech Republic.
CAS – CHINESE ACADEMY OF SCIENCES
Biol Ctr CAS, Inst Entomol, Ceske Budejovice, Czech Republic.
Global Change Res Inst CAS, Belidla 986-4a, Brno 60300, Czech Republic.
Charles Univ Vestec, Czech Acad Sci, Vestec, Czech Republic.
Inst Bot ASCR, Dept Mycorrhizal Symbioses, Pruhonice 25243, Czech Republic.
Inst Bot CAS, Dept Funct Ecol, Trebon, Czech Republic.
Inst CAS, Nucl Phys, Rez Near Prague 25068, Czech Republic.
IOCB, CAS, Prague, Czech Republic.
Česká verze
Akad Ceske Republ, Ustav Fyzikalni Chem J Heyrovskeho, Dolejskova 3, Prague 18223 8, Czech
Republic.
Ustav Fyzikalni Chem J Heyrovskeho AV CR, Vvi, Dolejskova 3, Prague 18220 8, Czech Republic.
Hist Ustav Akad Ceske Republ, Veveri 97, Brno 60200, Czech Republic.
Hist Ustav AVCR, Vvi, Prosecka 809-76, Prague 19000 9, Czech Republic.

v. v. i. – pouze v české verzi názvu ústavu, nesmí být v eng verzi!!!

UTWOS, EID Scopus - doplnění



Zavést, sledovat alerty a doplňovat
Od r. vydání 2015

Doplnit záznamy s r. vydání 2015 a novější, které jsou ve WOS a nejsou v ASEP
- připravíme soubor

Duplicity – nové kontroly
(klient, myASEP)
Současné nastavení výstupu kontrol (myASEP – Kontroly – Kontroly duplicit záznamů):
• kontrola porovnává jen záznamy ústavu za vybraná období.
Nové kontroly:
• kontrola identifikátorů (UT WOS, EID Scopus, PubMed a DOI),
• příjmení prvního autora a název.
V excelu budou sloupce:
• poznámka (dvojí afiliace, WOS dosud neuvedeno, atd.),
• identifikátory, strany od-do, číslo článku, název zdrojového dokumentu,
• rozdělí se sloupce ISSN a ISBN na celkem 6 (ISSN a E-ISSN, ISBN).

Duplicity – dvojí afiliace
- postup zůstavá stejný
1. V záznamu je spolupráce pouze ústavů, kde má autor afiliace:
•

každé z pracovišť si vykáže výsledek pouze samo za sebe (tj. uvede pouze své
projekty, RVO, autory a kódy oborů RIV a OECD).

2. V záznamu je kromě pracovišť, kde má autor afiliace, autor z dalšího
pracoviště AV ČR:
•
•

každé z pracovišť si vykáže výsledek za sebe (tj. uvede své projekty, RVO, autory,
kódy oborů RIV a OECD),
ústav, který má na publikaci prvního autora z AV, musí mít uvedeny v záznamu
autory z dalších spolupracujících ústavů (autoři z ústavů, kterých se netýká dvojí
afiliace) a jejich projekty, RVO, kódy oborů RIV a OECD.

Pokud je autor s vícečetnou afiliací uvedený na prvním místě, zpracovatelé se
dohodnou, v kterém záznamu bude uvedený další spolupracující ústav AV.
Zpracovatelé se musí domluvit

Korespondující autor, oddělení
Korespondující autor




Uvádět korespondujícího autora z ústavu AV,
důležitý indikátor, bude se sledovat,
zobrazuje se v online katalogu (uživatelský formát) a Analytikách ASEP.

Oddělení
Záznamy, kde nejsou oddělení v autoritě autora:
- výstup Autority autorů
Záznamy, kde nejsou oddělení – doplnění:
- výstup Úpravy oddělení pracovišť autorů podle ústavů,
-

výstup doplňuje nebo odmazává oddělení pracovišť za jednotlivé ústavy.

Recenze a citace (III. VO)
po přihlášení

1. Nová citace – otevře se k výběru okno s formulářem ohlasu
2. Vybereme z rejstříku, pokud je již v bázi

3. Vložíme citaci podle ISO 690, vytvořenou v generátoru citací a uvedeme rok recenze

Formát Základní s citacemi

Dotazník - Recenze- citace (III. VO)

-

10 odpovědí
4 zpracovatelé zapisují ohlasy
3 zpracovatelé používají formuláře ohlasů
2 zpracovatelé zároveň s formuláři používají
generátor citací

Závěr:
-

ohlasy jsou důležité pro III. VO,
formuláře prozatím ponecháme k použití,
doporučujeme také využívat generátor citací

Dotazník – Admin tool v ResearcherID

•
•
•
•

37 odpovědí (ANO 19, NE 18),
nahrávání (přiřazování) záznamů ve WOS do účtu vědců,
zjišťování h-indexu, citací, citační metriky, úprava (kontrola) afiliací,
použití – od intenzivního (převažuje) k přístupu několikrát ročně.

Anonymizované opovědi zaslány Clarivate, termín vypnutí odložen do
příštího roku (hledají nástroj, který admin rozhraní dokáže nahradit)

Zpracování RIV 2019 - starší záznamy do RIV
NOVINKA
Záznamy, které nejsou v aktuálním roku sběru a nejsou označeny do
RIV, lze do RIV označit a při uložení se automaticky uloží do
aktuálního roku sběru.
- Není nutné psát do KNAV 

1.
2.
3.
4.
5.

Záznam nebyl v minulosti vykazován do RIV.
Jedná se o starší sběr, než je aktuální rok sběru.
Záznam označím do RIV.
Při uložení se rok sběru změní na 2019 (aktuální rok sběru).
Doplním údaje, povinné pro export do RIV.

Zpracování RIV 2019 –chyby
•
•
•

Chybí financování – v kontrolním hlášení je výpis projektu, které nebudou vykazovány
pro spolupracující ústav,
tag ---- $a obsahuje nepovoleny znak '"' - nesmi byt pouzity rovne dvojite uvozovky
(lze nahradit nasledujicimi: ` ' „ ‘ ’ “ ” ̋)
118x
tag ---- $a obsahuje nepovoleny znak ';' (středník v záznamu )

366x

Online katalog - název ústavu je nakl. údajích zapsán špatně v nakladatelských údajích –
zobrazení záznamů kurzívou (v.v.i. - bez mezer).

Oprava v autoritě souborného díla:
V českém názvu ústavu musí být v. v. i. s mezerami

Zpracování RIV 2019 – požadavky na opravu v RIV

Nejčastější :
•
•

Doplnění UT WOS, SCOPUS – ze 71 požadavků jen 22,
paginace, periodikum, druh dokumentu, autorské údaje, kódy OECD.

Opravy v RIV jsou složité, záznamy je třeba kontrolovat průběžně,
včetně spoluprací.

Zpracování RIV 2019 - spolupráce
•
•
•
•

Kontrola záznamů, které vytvořily spolupracující ústavy.
Nutno komunikovat, nahlašovat, platí pravidlo prvního autora z AV ČR
(případně domluva),
odpovědnost za uvedené údaje mají všichni autoři.
Opravy jsou náročné, nutné uvádět správně autory, financování a kódy OECD
spolupracujícího ústavu

Dotazy
Je nutné uvádět v poděkování RVO ústavu?
Zápis RVO stále platí - HD člena AR AV ČR
Vyjádření KAV: Pokyn daný zmiňovaným hromadným dopisem je stále v platnosti. U výstupů
finančně podporovaných z RVO (tedy z institucionální podpory AV ČR) je i nadále žádoucí uvádět
návaznost na tento finanční zdroj.

Nekrolog ve WOS - zápis do ASEP/RIV
•

Pokud dokument ve WOS není Article, Review nebo Letter – nedávat jako J. Do RIV lze
vykázat jedině jako O.

Článek nemá DOI. Může být vykázán do RIV?
•

Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, C, D. Uvede se, pokud údaj existuje a je znám.

Konsolidace výsledků v RIV
•

Popis v Podpoře.

Je nutné uvádět obory RIV?
•

Doporučujeme doplňovat kvůli kontinuitě.

Evidence interních projektů AV
•
•
•
•
•

Program na podporu mezinár. spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Akademické prémie – Praemium Academiae
Bilaterární spolupráce
Fellowship Josefa Dobrovského
Strategie21

Návod na zápis v Podpoře

Vyhledání v online katalogu

Děkuji za pozornost
arl@lib.cas.cz

