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Návody
• Veškeré návody naleznete v aplikaci IS veda (nutné přihlášení - heslo stejné jako v CAS):

  https://is.cuni.cz/veda/portal/cpd/manuals

Nejdůležitější dokumenty ke stažení:
•   Metodická pravidla

•   Základní průvodce pro vkladatele

•   Volba nejvýznamnějších výsledků
Důležité:
•   https://vimkdepublikuji.cz/

Pravidla pro odevzdání záznamu o publikační činnosti pro RIV
Od ledna 2017 dochází, z rozhodnutí pana děkana, ke změně způsobu odevzdávání záznamů publikační činnosti.
Sběr dat je uskutečňován prostřednictvím Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK (systém OBD).

Podle pravidel pro zadávání může být autor záznamu o výsledku do systému OBD – RIV zastoupen jiným pracovníkem
téže základní součásti fakulty (viz zásady pro sběr dat níže) – fakultním správcem sběru dat.
Fakultním správcem sběru dat do systému OBD za KTF UK je Mgr. Jana Moskalová, Th.D., která zodpovídá za
správnost záznamů na základě podkladů, které dodají autoři výstupů na předepsaném formuláři:
   monografie / kniha  /   monograph (English version)
   kapitola v knize  /   book chapter (English version)
   stať ve sborníku  /   edited volume (English version)
   článek  /   article (English version)
   uspořádání konference  /   conference (English version)
  uspořádání konference, výstavy

Sběr dat se uskutečňuje vyplněním výše evedeného formuláře a zasláním na adresu:    obd@ktf.cuni.cz

Nadále je stále možná praxe, že si každý akademický pracovník může vyplnit údaje v OBD přímo sám. Jen však
třeba, aby poslal dr. Moskalové informaci s číslem (ID záznamu) na kontaktní e-mail, aby mohla správnost údajů
zkontrolovat, doplnit a celkově záznamy zkompletovat.

Zásady pro sběr dat k evidenci:
• Sběr dat o vědeckých výsledcích na UK probíhá v rámci evidence tvůrčí činnosti prostřednictvím centralizovaného

informačního systému   IS Věda  .
• Do tohoto systému jsou sbírány všechny výsledky vědců Univerzity Karlovy.   Publikační činnost interních

pracovníků Univerzity Karlovy  je jednou ze základních priorit dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a
reprezentující vědecký potenciál univerzity. Evidence výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově je upravena 
opatřením rektora UK č. 24/2018 Evidence tvůrčí činnosti .

• Výsledky vědy a výzkumu Univerzity Karlovy jsou veřejně dostupné v   Informačním systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací Rady pro výzkum, vývoj a inovace .

Důležité odkazy a dokumenty
  Definice druhů výsledků
  OBD - evidence publikační činnosti na stránkach Univerzity
  Podrobněji o RIVu
  Často kladené otázky

https://is.cuni.cz/veda/portal/cpd/manuals
https://docs.google.com/document/d/1u9XyDRCkQANH9xfdo-NzY2qIetXnZtfqhK5qGlWPbOg/edit#
https://vimkdepublikuji.cz/
KTF-1578-version1-monografie.doc
KTF-1578-version1-monograph.docx
KTF-1578-version1-kapitola_v_knize.doc
KTF-1578-version1-book_chapter.docx
KTF-1578-version1-stat_ve_sborniku.doc
KTF-1578-version1-edited_volume.docx
KTF-1578-version1-clanek.doc
KTF-1578-version1-ktf_1578_version1_article_1.docx
KTF-1578-version1-usporadani_konference.doc
KTF-1578-version1-conference.docx
KTF-1578-version1-usporadani_konference_vystavy_1.doc
mailto:obd@ktf.cuni.cz
https://cuni.cz/UK-9220.html
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/obd_public/
https://cuni.cz/UK-9134.html
https://www.rvvi.cz/riv
https://www.rvvi.cz/riv
http://www.cuni.cz/UK-4434.html
http://www.cuni.cz/UK-3439.html
http://www.cuni.cz/UK-4485.html
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  Metodika hodnocení
  Veřejně přístupná data IS VAVAI
  Vyhledávání údajů v RIVu

http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796
https://www.rvvi.cz/
https://www.rvvi.cz/riv

