Seznam a popis struktur pracovních tabulek Hodnocení
výsledků VaV v roce 2008

Seznam pracovních tabulek:

TabA.DBF

Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV seřazené podle předkladatele
výsledku – výsledky, u nichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací

TabB.DBF

Seznam výsledků uplatněných v letech 2003 až 2007 a evidovaných v RIV, které nebyly do
hodnocení zahrnuty, seřazené podle předkladatele výsledku – výsledky, u nichž alespoň jeden
předkladatel je výzkumnou organizací

TabC1.DBF

Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 1. část
(rozpory v rámci skupiny výskytů stejného výsledku)

TabC2.DBF

Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 2. část
(rozpory mezi výsledky druhu B nebo C na jedné straně a D na straně druhé)

Upozornění:

Bodové ohodnocení výsledků uvedené v tabulce A platí pro výsledek jako celek, nebere
v úvahu podíly jednotlivých předkladatelů. Údaje z této tabulky proto nelze použít ke zjištění počtu a bodového
ohodnocení jednotlivých předkladatelů nebo poskytovatelů.
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TabA.dbf – pracovní tabulka (bod 1 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)
Výpis všech hodnocených uznaných výsledků tak, jak byly dodány do RIV seřazené podle
předkladatelů výsledku
Jméno údaje
INSNAZPRIP
INSICOPRIP
INSDRUPRIP
ORJKODPRIP
ORJNAZPRIP
VYSBOD
VYSNIDK a)
NASOB b)
OBDSBE
RESDOD
VYSIDK
ROKUPLMAX

Popis
Název instituce nebo jméno fyzické osoby – předkladatele výsledku
IČ instituce – předkladatele výsledku
Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku – kód
Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku
Název organizační jednotky – předkladatele výsledku
Počet bodů přidělených skupině výskytů stejného výsledku (body přidělené normalizovanému
výsledku)
Identifikační kód normalizovaného výsledku
Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
Rok sběru dat do IS VaV – RIV
Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaV)
Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)

STUDUVKOD
Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku využívaného v IS VaV
VYSDRUKOD Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
VYSJAZKOD
Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
VYSNAZORI
Název výsledku v původním jazyce
CR_OBRKOD Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaV
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku)
ISSPRI
ISSN časopisu
ISBPRI
ISBN publikace
DOKNAZPRI
Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D
EDINAZSVA
Edice
NAKNAZ
Název nakladatele
OBJVZKZPR
Objednatel výzkumné zprávy
PATCIS
Číslo patentu
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace
V tabulce jsou vypsány všechny uznané výsledky zahrnuté do hodnocení v roce 2008. Uznaným
výsledkem (zahrnutým do hodnocení) se rozumí normalizovaný výsledek s počtem přidělených bodů
různých od 0. Jsou vypsány ty (normalizované) výsledky, jejichž alespoň jeden předkladatel je
výzkumnou organizací.
a)

Identifikační kód normalizovaného výsledku

Každý záznam o výsledku je v rámci standardního zpracování dat v IS VaV doplněn o tzv. sémantický
klíč. Sémantický klíč je tvořen sadou vybraných údajů o výsledku v závislosti na jeho druhu a
identifikuje výsledek podle obsahu vybraných údajů o něm. Podle něj je vygenerován identifikátor
normalizovaného výsledku. Výsledky se stejnou hodnotou sémantického klíče mají stejnou hodnotu
identifikátoru normalizovaného výsledku a tvoří skupinu výskytů stejného výsledku.
b)

Násobnost výsledku v RIV

Počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou identifikátoru normalizovaného výsledku.

Výběr výsledků zahrnutých do hodnocení výzkumných organizací se provádí podle
konsolidovaného roku uplatnění výsledku podmínkou „2003 ≤ ROKUPLMAX ≤ 2007“.
Řazení : INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK
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TabB.DBF – pracovní tabulka (bod 2 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)
Seznam výsledků uplatněných v letech 2003 až 2007 a evidovaných v RIV, které nebyly do hodnocení VaV
zahrnuty
Jméno údaje
INSNAZPRIP
INSICOPRIP
INSDRUPRIP
ORJKODPRIP
ORJNAZPRIP
VYSNIDK a)
NASOB b)
OBDSBE
RESDOD
VYSIDK
ROKUPLMAX

Popis
Název instituce nebo jméno fyzické osoby – předkladatele výsledku
IČ instituce – předkladatele výsledku
Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku – kód
Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku
Název organizační jednotky – předkladatele výsledku
Identifikační kód normalizovaného výsledku
Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
Rok sběru dat do IS VaV – RIV
Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaV)
Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)

STUDUVKOD
Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku využívaného v IS VaV
VYSDRUKOD Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
VYSJAZKOD
Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
VYSNAZORI
Název výsledku v původním jazyce
CR_OBRKOD Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaV
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku)
ISSPRI
ISSN časopisu
ISBPRI
ISBN publikace
DOKNAZPRI
Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D
EDINAZSVA
Edice
NAKNAZ
Název nakladatele
OBJVZKZPR
Objednatel výzkumné zprávy
DATZACAKC
Datum začátku akce
DRUPRIVYS
Druh přístupu k výsledku
PATCIS
Číslo patentu
VYRDUVKOD2 Důvod nezahrnutí výsledku do hodnocení – kód RVV, nebo MET
VYRDUVPZN
Bližší informace o důvodu vyřazení výsledku komisí RVV
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Číselník důvodů nezahrnutí výsledku do hodnocení
Kód
RVV
MET

Popis
Výsledek byl vyřazen komisí RVV nebo splňuje dodatečnou podmínku stanovenou komisí RVV
pro vyřazení výsledku
Výsledku bylo přiděleno 0 bodů podle Metodiky

Upřesňující informace
V tabulce jsou vypsány všechny výsledky nezahrnuté do hodnocení VaV v roce 2008. Výsledkem
nezahrnutým do hodnocení se rozumí normalizovaný výsledek s nulovým počtem přidělených bodů.
Jsou vypsány ty (normalizované) výsledky, jejichž alespoň jeden předkladatel je výzkumnou organizací.
a)

Identifikační kód normalizovaného výsledku

Každý záznam o výsledku je v rámci standardního zpracování dat v IS VaV doplněn o tzv. sémantický
klíč. Sémantický klíč je tvořen sadou vybraných údajů o výsledku v závislosti na jeho druhu a
identifikuje výsledek podle obsahu vybraných údajů o něm. Podle něj je vygenerován identifikátor
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normalizovaného výsledku. Výsledky se stejnou hodnotou sémantického klíče mají stejnou hodnotu
identifikátoru normalizovaného výsledku a tvoří skupinu výskytů stejného výsledku.
b)

Násobnost výsledku v RIV

Počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou identifikátoru normalizovaného výsledku.

Výběr výsledků zahrnutých do hodnocení výzkumných organizací se provádí podle
konsolidovaného roku uplatnění výsledku podmínkou „2003 ≤ ROKUPLMAX ≤ 2007“.
Řazení : INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK

Výpis výsledků, u kterých byl nalezen rozpor
Výčet sledovaných rozporů (schválených Radou) – číselník rozporů
Kód rozporu

Popis rozporu

Typ rozporů: rozpory zjištěné v rámci skupiny výskytů stejného výsledku
R1

výskyty stejného výsledku s rozdílným rokem uplatnění

R2

výskyty stejného výsledku s rozdílným celkovým počtem tvůrců

R3

výskyty stejného výsledku dodané stejným předkladatelem s rozdílným počtem
domácích tvůrců

R4

výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISSN (týká se výsledků druhu J)

R5

výskyty stejného výsledku dodané s rozdílným ISBN (týká se druhu B, C, D)

R6

výskyty stejného výsledku s obory spadajícími do odlišných kategorií oborů (kategorie
oborů I, II)

R7

výskyty stejného výsledku s odlišným jazykem výsledku

Typ rozporů: rozpory mezi výskyty rozdílných výsledků
R8

výskyty výsledků druhu B a druhu D se shodným neprázdným ISBN

R9

výskyty výsledků druhu C a druhu D se shodným neprázdným ISBN

Rozpory byly rozděleny do dvou skupin podle typu rozporu. Pro odlišnou povahu typu rozporů byla
pracovní tabulka předepsaná Metodikou rozdělena na dvě části.
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TabC1.DBF – pracovní tabulka, 1. část (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)
Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 1. část
(rozpory v rámci skupiny výskytů stejného výsledku)
Jméno údaje
VYSNIDK
NASOB
VYSIDK
ROKUPLMAX
STUDUVKOD
VYSDRUKOD
VYSJAZKOD
VYSNAZORI
CR_OBRKOD
AUTPOCCEL
AUTPOCDOM
ISSPRI
DOKNAZPRI
ISBPRI
PRIR1
PRIR2
PRIR3
PRIR4
PRIR5
PRIR6
PRIR7
INSNAZPRIP
INSICOPRIP
INSDRUPRIP
ORJKODPRIP
ORJNAZPRIP
OBDSBE
RESDOD
VYSWEBURL

Popis
Údaje o výsledku
Identifikační kód normalizovaného výsledku
Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)
Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)
Kód důvěrnosti dodaných údajů
Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaV
Název výsledku v původním jazyce
Obor výsledku – kód z číselníku využívaného v IS VaV
Celkový počet tvůrců
Počet „domácích“ tvůrců
ISSN časopisu
Název časopisu u druhu výsledku J / název knihy nebo sborníku u druhu výsledku B,C,D
ISBN knihy nebo sborníku
Příznaky nalezených rozporů
Příznak nalezení rozporu R1 (A = byl nalezen rozpor R1, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R1)
Příznak nalezení rozporu R2 (A = byl nalezen rozpor R2, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R2)
Příznak nalezení rozporu R3 (A = byl nalezen rozpor R3, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R3)
Příznak nalezení rozporu R4 (A = byl nalezen rozpor R4, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R4)
Příznak nalezení rozporu R5 (A = byl nalezen rozpor R5, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R5)
Příznak nalezení rozporu R6 (A = byl nalezen rozpor R6, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R6)
Příznak nalezení rozporu R7 (A = byl nalezen rozpor R7, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R7)
Údaje o předkladateli a dodávce dat
Název subjektu nebo jméno fyzické osoby
IČ instituce
Zařazení podle právní formy – kód
Kód organizační jednotky
Název organizační jednotky
Rok sběru dat
Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV
Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace
V tabulce tabc1 jsou vypsány všechny výskyty každé skupiny stejného výsledku, ve které byl alespoň u
jednoho výskytu výsledku zjištěn některý ze sledovaných rozporů.
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Protože nelze stanovit, která hodnota rozporného údaje je platná, je příznak rozporu vyplněn u každého
výskytu výsledku skupiny s nalezeným rozporem.
Pokud ve stejné skupině výskytů výsledku bylo nalezeno více různých rozporů – jsou u této skupiny
vyplněny příznaky příslušející těmto rozporům.
Mohou nastat případy, kdy zjištěné rozpory překračují sledované období uplatnění výsledků 2003-2007.
V těchto případech jsou v tabulce zahrnuty i výsledky rokem uplatnění menší než 2003.
Řazení : VYSNIDK, INSNAZPRIP, ORJNAZPRIP, OBDSBE, RESDOD, VYSIDK

BTabC2.DBF – pracovní tabulka, 2. část (bod 3 odst. B.3.1.4 Metodiky 2008)
Výpis výsledků, u kterých byl zjištěn rozpor – 2. část
(rozpor mezi výsledky druh B a výsledky druhu D resp. mezi výsledky druh C a výsledky druhu D )
Jméno údaje

Popis

VYSNIDK
VYSIDK
STUDUVKOD
VYSNAZORI
VYSDRUKOD
DOKNAZPRI
ROKUPLMAX

Údaje o výsledku
Identifikační kód normalizovaného výsledku
Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01)
Kód důvěrnosti dodaných údajů
Název výsledku v původním jazyce
Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaV
Název knihy nebo sborníku u druhu výsledku C, D
Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný – nejvyšší z dodaných ve skupině stejného výsledku)

ISBPRI
ISBKAN
PRIR8
PRIR9
INSNAZPRIP
INSICOPRIP
INSDRUPRIP
ORJKODPRIP
ORJNAZPRIP
OBDSBE
RESDOD
VYSWEBURL

ISBN dokumentu
Upravený ISBN dokumentu
Příznak nalezení rozporu R8 (A = byl nalezen rozpor R8, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R8)
Příznak nalezení rozporu R9 (A = byl nalezen rozpor R9, nevyplněno = nebyl nalezen rozpor
R9)
Údaje o předkladateli a dodávce dat
Název subjektu nebo jméno fyzické osoby
IČ instituce
Zařazení podle právní formy – kód
Kód organizační jednotky
Název organizační jednotky
Rok sběru dat
Kód resortu – dodavatele dodávky dat do RIV
Odkaz na údaje o výsledku ve web prohlížeči IS VaV

Upřesňující informace
V tabulce TabC2 jsou vypsány n-tice výsledků, ve kterých byl zjištěn nějaký sledovaný rozpor.
Mohou nastat případy, kdy zjištěné rozpory překračují sledované období uplatnění výsledků 2003-2007.
V těchto případech jsou v tabulce zahrnuty i výsledky rokem uplatnění menší než 2003.
Řazení : ISBKAN, VYSDRUKOD, INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, ODBSBE, RESDOD
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