
Odevzdávání dat o tvůrčí 

činnosti na PedF UK (OBD, RIV)

Seminář pro doktorské studium 13.ledna 2020  



 Obecný rámec

 Založení nového záznamu v OBD

 Velmi důležité! 

 Používejte HelpDesk

 Kontrola studijních povinností

 Pozor na predátory!



Povinnosti autorů

 Opatření rektora č. 24/2018 mj. ukládá autorům z UK povinnost evidovat do 3 měsíců od 
data vydání, resp. zveřejnění výsledku, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení 
sběru dat za daný rok

 Autoři: mj. studenti doktorského studia (je zároveň součástí kontroly studijních povinností)

 V rámci doktorského studia se předpokládá, že má student povinnost působit ve rámci 
vědního oboru svého studia, tj. publikovat výstupy svého studia a prezentovat je odborné 
veřejnosti

 Je povinen školiteli předkládat výsledky svého studia  

 Tyto výsledky vznikly pod hlavičkou pracoviště na němž vznikly, je proto je třeba evidovat v 
rámci univerzitní evidence tvůrčí činnosti

 Evidovat: uložit data o výsledcích v OBD (součást IS Věda UK)

https://www.cuni.cz/UK-9134.html
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index
https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard


OBD x RIV

 OBD – databáze evidence výsledků tvůrčí činnosti autorů UK

 RIV – rejstřík o výsledcích věda a výzkumu (provozuje Rada vlády pro VAVaI ČR)  

 Autoři z UK vyplňují data o výsledcích do OBD, z něho poté jsou posílána vybraná data do RIV

 V OBD jsou evidována data o výsledcích, která:

 jsou každoročně odevzdávána do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) VaVaI

 do RIV odevzdávána nejsou

 O tom, zda výsledek patří do RIV či nikoli, rozhodují parametry výsledku

 Každopádně je žádoucí evidovat v OBD pro kontrolu studia, protože evidence výsledku studijní 
činnosti doktoranda v SIS je podmíněna vložením výsledku do OBD 

https://www.rvvi.cz/riv


Vlkádání dat do OBD

 Přihlášení na https://login-veda.is.cuni.cz

 Přístupové údaje jako do CAS/SIS

 Vstoupit do modulu OBD

https://login-veda.is.cuni.cz/


Založení záznamu o výsledku v OBD

 Založit nový záznam

 Vyplnit základní hlavičku 

 Proběhne kontrola duplicit



Vyplnění druhu výsledku – doktorandi -

nejčastější



Článek v časopisu

 Stanovit poddruh článku

 Nejste-li si jist(a), poraďte se se školitelem !



Příspěvek v konferenčním sborníku



Kapitola v knize



Kniha



Ostatní časté výsledky v PhD. studiu

 Stať ve sborníku prací

 Drobný tisk, leták

 Audiovizuální tvorba

 Uspořádání konference, workshopu, výstavy

 Přednáška, poster

 Akademická práce

 Jiný výsledek

 Do RIV většinou nejdou



Založení nového záznamu



Doplňování založeného záznamu –
hlavička a autorské záhlaví

 Formulář každého výsledku se mírně liší

 Spravující pracoviště (doplňte Vaše pracoviště)

 Článek se připravuje k vydání 

 Může jít do RIV

 Autor - autory z UK vždy vybírejte z číselníků !

 Není-li v číselníku, kontaktujte svého správce !

 Pracoviště u autora





Má jít záznam do RIV? 

 Autor při zakládání záznamu stanoví primárně, zda má/nemá jít výsledek do RIV

 Poraďte se se školitelem !

 Při kontrole záznamu rozhoduje katederní správce OBD a následovně fakultní správce



Doplňování založeného záznamu –

názvy a anotace



Financování



Klasifikace záznamu – obory UK

 Obory UK konzultujte se svým školitelem !



Článek - identifikace časopisu

 Název časopisu – vyberte z číselníku, načte se i ISSN a typ časopisu

 Zadejte další náležitosti dle skutečnosti (s časopisem v ruce) 



Identifikace článku, metriky

 Metriky

 Identifikace článku



Připojení plného textu

 Připojení souboru plného textu





 Záznam uložíte do stavu Rozpracovaný a opětovně ho můžete v tomto stavu editovat

 Je-li záznam hotový a jsou-li vyplněna všechna pole správně, půjde záznam Uložit

 Po uvedení výsledku do stavu Uložený bude záznam zkontrolován katederním správcem 

 Je třeba záznamy zadávat průběžně (kontrola studijních povinností, RIV – sledujte termíny)

 Nejste-li si jist(a), poraďte se se školitelem !

 Zeptejte se svého katederního správce



Dohledání záznamů v OBD



Několik důležitých připomínek

 Jste-li jedním z autorů, konzultujte s nimi data pro záznam !

 Je třeba zadat záznam o konkrétním výsledku do OBD jen jednou – unikátní záznam ! 

 Dejte pozor na formulaci Vašeho pracoviště uvedené v dedikaci výsledku (článku) a 

výsledek vykazujte jen za toto pracoviště

 Podrobné info o vkládání záznamů hledejte v metodických pravidlech na stránkách 

https://knihovna.pedf.cuni.cz/biblio-pokyny.html

 Používejte HelpDesk

https://knihovna.pedf.cuni.cz/biblio-pokyny.html


Dotazy a požadavky přes HelpDesk



Kontrola studijních povinností

 Kontrola studijních povinností doktorského studia – konec září

 Záznamy v OBD je třeba zadat včas – upozornit na ně katederního správce – správce 

záznamy zkontroluje – upozorní na ně fakultního správce – ten záznamy zkontroluje

 Teprve potom jsou finální pro přepis do SIS a platné pro statistiky publikační činnosti

 Celkem rozsáhlý proces, jehož zanedbání se může přes léto stát dost stresujícím !

 Proto zadávejte své publikace do OBD včas a kontrolu si hlídejte 



Pozor na podezřelé existence

 Nehlašte svůj příspěvek na podezřelé konference

 Nevěřte neověřeným žádostem o příspěvek do open access časopisů

 Zahraniční zdroje, v nichž hodláte publikovat nebo zahraniční konference, na nichž 

budete vystupovat si ověřujte

 Nenaleťte predátorům, poškodilo by to Vás i Vaše pracoviště

 Viz https://knihovna.pedf.cuni.cz/predatorske-casopisy.html

 https://vimkdepublikuji.cz/

 https://vimkdepublikuji.cz/konferuji/

https://knihovna.pedf.cuni.cz/predatorske-casopisy.html
https://vimkdepublikuji.cz/
https://vimkdepublikuji.cz/konferuji/


Použité zkratky a odkazy

OBD – databáze pro sběr informací o tvůrčí činnosti na UK

IS Věda UK – portál pro vědeckou činnost UK   

Stránky pro sběr publikační činnosti na PedF https://knihovna.pedf.cuni.cz/biblio.html

Rada vlády pro VAVaI - https://www.vyzkum.cz/

RIV – Rejstřík informací o vědě - https://backup.rvvi.cz/riv

SIS – Studiní informační systém
CAS - Central Authentication Service – centrální autentifikační systém pro autentifikaci osob z UK
DOI – Digital Object Identifier - systém přidělování jedinečných persistentních identifikátorů děl přístupných v digitální podobě (např.vědeckých článků)

UT-WOS - identifikátor příspěvku v bibliografické databázi World of Science

EID – identifikátor příspěvku v bibliografické databázi Scopus

Q17 – kód pro program UK PROGRES 17 
ISSN - International Serial Number - jedinečný mezinárodní identifikátor časopisu

ISBN – International Standard Book Mumber – jedinečný mezinárodní identifikátor knihy

Open Access – otevřený přístup k vědeckým výstupům
https://login-veda.is.cuni.cz

Opatření rektora č. 24/2018

https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index
https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard
https://knihovna.pedf.cuni.cz/biblio.html
https://www.vyzkum.cz/
https://backup.rvvi.cz/riv
https://login-veda.is.cuni.cz/
https://www.cuni.cz/UK-9134.html


Identifikátor ORCID

 Na UK se předpokládá, že autoři mají přidělen ID ORCID  

 Pokud identifikátor již nemáte založen, založte si a oznamte ho svému katedernímu správci

https://orcid.org/


Otázky a připomínky?

Díky za pozornost

Blanka Vorlíčková

blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz

mailto:blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz

