
Co jste kdy chtěli vědět o RIVu a báli jste se zeptat 
 

http://ff.ujep.cz/ff/veda-vyzkum-projekty/riv 

 

 
V případě nejasností: michaela.koumarova@ujep.cz; tel. 475 286 409 

 

RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které 

jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných 

prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). 

OBD je systém na evidenci a zpracování publikační činnosti na naší univerzitě. V OBD jsou evidovány i takové výsledky, 

které nelze vykazovat v RIV. 

 

 

 

Co vykazujeme v RIV (výběr) 
 

Do RIV (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986 ) je možno prostřednictvím systému OBD dle Metodiky 

hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací vykazovat 

nejčastěji níže uvedené výsledky.  

 

 
J – recenzovaný odborný článek 

 
Definice: 

„Recenzovaným odborným článkem“ je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku 

(časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo 

týmem, jehož byl autor členem. Jedná se  

o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, 

literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s 

poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně  

přehledových sdělení. 

 

Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel 

periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e - ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v 

elektronické podobě. Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na: 

 

- Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of 

Science4 (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

- JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS5 

s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter; 

- Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených 

skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný 

článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení 

 
Odborným periodikem (časopisem) nejsou: 

- periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN; 

- periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní podobě, (tyto případy se 

často vyskytují u konferenčních příspěvků, které jsou evidovány v databázích WoS a SCOPUS. Výsledky 

publikované v tomto typu zdroje patří do výsledků druhu D); 

- periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzentního řízení příspěvků (např. některá periodika 

vydávaná formou Open Access); 

- periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně -odborné“ přílohy 

k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské 

noviny apod.); 

- populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávané komerčními nakladateli, veřejnými a jinými 

institucemi; 



- popularizující odborná periodika, určené pro širší odbornou veřejnost, např. vydávané odbornými společnostmi, 

vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy; 

- periodika odborů, politických stran, spolků apod.; 

- filmové a rozhlasová periodika; 

- podniková a pojišťovací periodika; 

- tiskopisy a zpravodaje; 

- za periodika nejsou považována zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.  

 

Recenzovaným odborným článkem nejsou: 

- reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články 

informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu; 

- ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny; 

- článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením; 

- pro  J rec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají 

fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy. 

 

B – odborná kniha  

 
Definice:  

„Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož 

byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň50 tištěných stran vlastního textu bez 

fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň 

jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů 

knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky 

uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / 

nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné 

knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně 

poznámkový aparát a bibliografii pramenů.  

Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají 

jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné 

autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů,  

kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad 

náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a 

odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. U vícesvazkové 

vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl 

vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, 

nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.  

 

Odbornou knihou nejsou: 
- knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; 

- učební texty (tj. učebnice, skripta); 

- odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou 

těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy; 

- publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu J imp, 

opatřené komentářem a kódem ISBN;  

- běžné jazykové slovníky;  

- tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho 

- pracoviště);  

- tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí; 

- metodické příručky, katalogy a normy;  

- sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D); 

- beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; 

- výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické 

průvodce; 

- komerční překlady z cizích jazyků; 

- memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané 

závěrečné zprávy z grantů či projektů. 

 

Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.  

S odevzdáním do NK Vám pomůže oddělení vědy. 

 
C - Kapitola v odborné knize 

 



Definice: 

„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy 

celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako 

spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními 

autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv. 

 

Pokud jste součástí autorského kolektivu, je potřeba se ujistit, zda všichni autoři vkládají výstup do systému stejně. 

Většinou by Vám tuto informaci měl sdělit editor, ale často tomu tak není. 
 

 

 

D - Článek ve sborníku  
 

„Článek ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor 

členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo 

rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti 

pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou 

společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód.  

 

Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován: 

a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, 

případně ISSN i ISBN kód,  

b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně 

ISSN i ISBN kód, 

http://apps.webofknowledge.com 

c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci 

konferenčních příspěvků, a který má celkový rozsah minimálně 2 strany. 

 

 

Článkem ve sborníku nejsou: 
- příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních 

konferencí); 

- sebraná a vydaná abstrakta nebo rozšířená abstrakta; 

- seřazené a jinde již publikované články apod. 

 

U výsledku typu D se již většina pracovišť vykazovat sborník jako odbornou knihu, protože ve většině případů se v našich 

oborech nejedná o pravé sborníky. Je nutné konzultovat s editorem či organizátorem konference.  

 
N met – certifikovaná metodika 
Definice: Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou 

podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní správy nebo příslušným odborným certifikačním 

(akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.  

Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního 

akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za 
oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný 

orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých 

oponentních posudků. Certifikační postup bude upraven samostatným předpisem. 

 

N pam – památkový postup 
Definice: Výsledek „Památkový postup“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem 

nebo týmem, jehož byl autor členem. Památkový postup je postup, kterým je v aplikovaném výzkumu národní a kulturní 

identity ověřený soubor činností a v některých případech i materiálů a technologií, které vedou k záchraně, zachování nebo 

zhodnocení objektu kulturního dědictví. Podmínkou u památkového postupu je prokázané ověření v praxi. 

U výsledku Památkový postup je rozhodující, zda postup byl prokazatelně doporučen pro využití Národním památkovým 

ústavem na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků s výjimkou případů, že je původcem památkového 

postupu Národní památkový ústav.  

 

N map – certifikovaná mapa s odborným obsahem 
Definice: Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které 

byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s 

odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) 

vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na 

podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, 



chráněných přírodních území, technických objektů, mapy / plány velkých měřítek menších území (např. památkových 

objektů a areálů technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-

historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či 

společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a 

interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. V případě souborného vydání jednotlivých specializovaných map 

s odborným obsahem v jednom uceleném svazku, nelze uplatnit každou jednotlivou specializovanou mapu, jako samostatný 

výsledek. 

 

Specializovanou mapou nejsou: 
- státní mapová díla; 

- konvenční mapy topografické, katastrální a obecně geografické, silniční, turistické, apod.  

 

E – uspořádání výstavy 
Definice: Jedná se o zorganizování (uspořádání) výstavy. 

 

M – uspořádání konference 
Definice: Jedná se o zorganizování (uspořádání) konference, semináře nebo sympozia. 

 

W – uspořádání workshopu 

Definice: Jedná se o zorganizování (uspořádání) workshopu. 

 

O - Ostatní výsledky  
Definice: „Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy 

výsledků. 

 

 

Kdo vykazuje v OBD  
 
1. Zaměstnanci FF (s pracovní smlouvou na plný i částečný úvazek) vykazují záznamy sami. 

 

2. Studenti, resp. externisté a zaměstnanci na projektech (na DPP či DPČ) zasílají vyplněný formulář (níže) svým 

školitelům resp. vedoucím projektu, administrátorům projektu apod., kteří záznam vloží do OBD, případně předají Mgr. 

Koumarové, která údaje zadá. Pokud takový autor publikuje poprvé, musí poskytnout své údaje (jméno, příjmení a 

rodné číslo) a souhlas s použitím těchto údajů pro potřeby vykazování v OBD, v RIV. 

 

Je povinností každého zaměstnance, publikujícího studenta i externisty vykazovat výsledky své publikační činnosti 

na FF UJEP do OBD. 

 

 
Jak vykazovat v OBD 

 
http://www.vyzkum.cz/storage/att/21BE166AE38CA071AD6B51251E2D193C/RIV16s0v2.pdf 

 
1. V OBD Nový záznam zadáte název výstupu, rok sběru, ihned se Vám vygeneruje, zda záznam se stejným titulem již 

existuje. Pak je důležité zvolit správně druh výsledku. Pokud jste zadali nesprávně a chcete ho změnit, kontaktujte Mgr. 

Koumarovou. 

 

2. Autor 
- Autor se zásadně vybírá z číselníku. Pokud se někdo nenajde v číselníku, kontaktuje Mgr. Koumarovu. 

- Je třeba, aby u interního autora bylo správně přiřazeno pracoviště (vzhledem k závazkům na více fakultách v rámci 

UJEP). 

- Pokud je několik spoluautorů, je třeba uvést všechny autory (i ty, kteří nejsou domácími autory FF UJEP)!!! 
- Autory cizí samozřejmě z číselníku nevyberete, je třeba je zadat ručně – v tom případě se k nim nepřiřadí 

pracoviště. 

- Autor musí být pracovněprávní vztah s univerzitou v době, kdy na výsledku pracoval. Nebo musí být 

studentem univerzity v době, kdy na výsledku pracoval. 

- Nelze vykazovat výsledky jiné univerzity, např. pokud máte ještě jiný úvazek či jste součástí grantu na jiné 

univerzitě.  
 

3. Financování 
- Je třeba vyplnit vždy; v některých případech je možná kombinace více zdrojů.  



- P – Projekt. Pokud se výsledek vztahuje k jakémukoli grantu či projektu, je třeba ho uvést z číselníku! Pokud 

projekt v číselníku pod jménem řešitele není, kontaktujte Mgr. Koumarovou.  

- I – Institucionální výzkum – pokud byl výsledek financován z tzv. 16 (stimulace), je třeba uvést financování I a 

výsledek pak na projekt takto vykázat do závěrečné zprávy. 

- S – Specifický výzkum – týká se studentů, zejména výsledků spojených se SGS, dále doktorandů a magistrů, i když 

v žádném projektu nejsou. 

- V – Veřejné zdroje – týká se zaměstnanců, uvádí se, pokud se výsledek neváže k žádnému projektu.  

- N – Neveřejné zdroje (pokud byl výzkum a vydání výsledku financován z jiných zdrojů než z veřejných). 
4. Výběr oborů 

- Je třeba vykazovat v oborech, které jsou v souladu s vědeckým zaměřením pracoviště 

- Obory mají svůj číselník, který lze nalézt ve Frascati manuálu 
 

5. Pak už zbývá jen vyplnit všechna povinná pole a změnit stav hotového záznamu na stav KE 

KONTROLE. 

 

 


