
1 
 

Informace k průběhu sběru do RIV v roce 2020 
Vypracoval: Mgr. Igor Hlaváč (hlavac@phil.muni.cz, riv@phil.muni.cz), 4. října 2019, riv@phil.muni.cz 

1. Sběr do RIVu 2020 

Týká se let 2015-2019, sběr probíhá v nezměněné podobě, pouze změna v nakládání se 

získanými daty. 

2. Harmonogram RIV 2020 

Listopad 2019 – 19. ledna 2020 – doplnění záznamů za rok 2019, doplnění podílů spolupracujících 

pracovišť přes aplikaci na hromadné plnění 

https://is.muni.cz/auth/publikace/pomucky/hromadne_plneni_podilu  

20. ledna - 16. února 2020 – kontroly garantů RIVu na pracovištích + zpětná vazba na 

riv@phil.muni.cz 

17. února – 22. března 2020 – finální kontroly za Filozofickou fakultu 

Začátek dubna 2020 – finální předání dat na Rektorát MU 

3. Připomenutí 

 Doplňování podílů za pracoviště doporučujeme stále přes aplikaci na Hromadné plnění 

podílů, v jednotlivém záznamu zatím není možné přitáhnout podíl k autorovi/autorům 

 Nehodnocené výstupy typu „O“ – Ostatní: výsledky s malými písmeny navázané na konkrétní 

granty (GAČR, specifický výzkum) je nutné odvádět do RIV, v případě, že jsou navázány na 

institucionální podporu pro rozvoj výzkumné organizace, nepředávají se do RIV, ale probíhá 

interní hodnocení v rámci FF 

 Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního (úvazek, DPČ, DPP) 

nebo studijního vztahu k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek. 

4. Role garantů RIV na pracovištích 

 garanti.RIV@phil.muni.cz 

 Kontaktní osoby pro problematiku RIV pro zaměstnance pracoviště 

 Kontrola správnosti záznamů předávaných do RIV a vyplnění podílů pracoviště 

 Spolupráce při získávání elektronických plných textů, zprostředkování publikací pro skenování 

 Informovat pracoviště/kolegy/publikující studenty o nutnosti doplnění výsledků do agendy 

Publikace IS MU – ideálně ještě listopad/prosinec 2019 

 Zkontrolovat a zajistit kvalitu vyplněných informací za své pracoviště a poslat o tom informaci 

na riv@phil.muni.cz – do 16. února 2020 

 Řešit opravy a připomínky s garanty RIV na FF MU – únor/březen 2020 

5. Kontrola správnosti záznamů a nejčastější chyby 

 Výsledky je nutné vykazovat podle skutečného stavu a podle Definice druhů výsledků 
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 Musí si odpovídat doba vzniku díla, doba trvání navázaného projektu a doba 

pracovního/studijního vztahu autora k MU 

 Vědní obor je primárně podle oboru výsledku, nikoli projektu nebo zdrojového dokumentu 

 Vědní obor musí být doplněn až na úroveň DETAILED FORD (kód nemá na konci nulu) 

 Výsledky je nutné připisovat na projekty, z kterých čerpaly finance (nezapomínat uvést, 

nepřipisovat nesprávným projektům) 

 U výsledků odváděných do RIV musí být návaznost na financování v souladu 

s průběžnými/závěrečnými zprávami pro poskytovatele (pozor zejména u Ministerstva 

kultury – NAKI a GAČR) 

 Rozlišovat specifický výzkum (má kód) vs. institucionální podpora (nemusí mít kód) 

 Hodnocené příznaky ve WoS a SCOPUS jsou „Article“; „Review“ a „Letter“ 

 Nehodnocené příznaky jsou například „Book Review“ a „Editorial“ 

 Je nutné uvádět číslo UT WoS (dostupné na webu) a správné ISSN také shodné s informací na 

webu WoS, v případě, že výsledek ještě nemá UT WoS uvadí se do pole v ISu 999 

 Je nutné uvádět číslo EID SCOPUS (dostupné v URL) a správné ISSN také shodné s informací 

na webu SCOPUS, v případě, že výsledek ještě nemá EID SCOPUS uvádí se do pole v ISu 999 

 V případě výsledku D ve SCOPUS je nutné uvádět ISSN i ISBN, jsou-li k dispozici 

 U všech druhů výsledků kontrolovat soulad s definicí jednotlivých druhů výsledků (kontrola 

s katalogem NKP), kontrola správnosti názvů článků, publikací, standartních čísel (ISBN a 

ISSN), rozsahu stran vs. počtu stran výsledku 

 Uplatnění výsledku=rok vydání, nikoliv rok sběru do RIV (vročení), u článků platí rok 

v tištěném vydání 

 Anotace v původním jazyce si musí obsahově odpovídat s anotací v anglickém jazyce 

 Další kontroly: kontrola formálních kritérií publikace, nesplnění definice, vykazované články 

nesplňují definici druhu J 

6. Zahraniční publikace v RIV 

 Není nutné dodávat zahraniční publikace pro druhy výsledků C, B do Národní knihovny ČR, 

pro ověření existence výsledku postačí existence v mezinárodním katalogu nebo DOI 

 Pro účely hodnocení je nutné zajistit elektronický plný text výsledku (platí i pro české 

publikační výsledky). Doporučujeme vložení do Repozitáře MU. 

7. Zdroje a materiály 

 Na dokumentovém serveru FF: https://is.muni.cz/auth/do/phil/10438909/RIV/ 

 Informace z Rady vlády na www.rvvi.cz a www.vyzkum.cz 

 Web Oddělení VaV: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219915-oddeleni-

vyzkumu-a-vyvoje/aktuality/mereni-vedecke-cinnosti 
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