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Úvod – systém OBD

Systém OBD používají především výzkumné instituce v 
čele s vysokými školami a má dvě základní využití:

- nástroj pro evidenci publikační činnosti instituce

- nástroj pro vykazování výsledků výzkumu a vývoje a evidenci 
jejich hodnocení

- nástroj pro tvorbu přehledů a vyhodnocení výsledků 
výzkumu a vývoje



Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti představuje pořizování 
metadat o publikacích a jiných výsledcích věděcké činnosti, 
které dále využívá jak celá instituce, tak jednotliví autoři. 

Příklady využití:

- seznamy vlastních publikací jednotlivých vědeckých pracovníků (jsou 
vyžadovány např. pro docentury, profesury, k žádostem o granty...)

- podklady pro hodnocení pracovníků instituce

- prezentace vědecké činnosti instituce



Vykazování výsledků VaV

Výzkumné instituce v České republice jsou hodnoceny na 
základě vyprodukovaných publikací a dalších výsledků výzkumné 
činnosti.

Celou oblast výzkumu a vývoje včetně hodnocení institucí 
zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Základním nástrojem, který je pro správu celé oblasti využíván, 
je Informační systém pro výzkum, vývoj a inovace (IS VaVaI) 
dostupný na stránkách www.isvav.cz, obecné informace na 
www.vyzkum.cz .

http://www.isvav.cz/
http://www.isvav.cz/
http://www.výzkum.cz/
http://www.výzkum.cz/


Výzkum a vývoj

OBD odráží především následující součásti IS VaVaI:

RIV – rejstřík informací o výsledcích
- od roku 1994 se zde evidovaly publikace k výzkumným projektům a záměrům

- od roku 1998 rozšířeno o další druhy výsledků (patenty a aplikované výstupy)

- od roku 2008 se evidují i výsledky bez vazby na konkrétní granty

CEP/CEZ – Celostátní evidence projektů/záměrů

Hodnocení výsledků VaV
- probíhá od roku 2008 na základě metodiky, kterou vydává RVVI

- od roku 2010 mají body i finanční hodnotu a postupně se zavádí systém 
přidělování finančních prostředků institucionální podpory na základě bodového 
hodnocení výzkumných institucí



Financování institucí

Obrázek převzat od dr. Dvořáka s firmy Infoscince



Systém OBD

Jak bylo řečeno v úvodu, OBD je databázový systém 
pro evidenci a správu záznamů o publikacích a 
výsledcích VaV. 

Nyní si představíme samotný systém a začneme 
pohledem do historie:



Historie OBD – verze



OBD – Nástěnka 

Nástěnka – vstupní stránka
• konfigurovatelné portlety
• základní přehledy počtů záznamů podle různých kritérií
• rychlé filtry
• rychlé přístupy do některých částí aplikace



OBD – Hlavní stránka

Hlavní stránka aplikace – Domů

- seznam publikací

- základní funkce pro správu záznamů



OBD – Literární forma

Základní jednotkou je tzv. literární forma, která odpovídá druhu 
výsledku a určuje, jaká pole se budou k danému výsledku 
evidovat a jaké kontroly budou pro jednotlivá pole aplikovány.



OBD – Editace záznamu



Zobrazení hodnocení RIV

Na detailu záznamu se zobrazují údaje o hodnocení RIV



OBD – Číselníky 

Pro jednotlivá pole v záznamech jsou k dispozici číselníky 
(seznamy hodnot, které se mohou do pole uvést):

Systémové číselníky (každý má vlastní agendu pro správu a  obsahuje několik polí)
• organizační struktura
• seznam autorů a jejich pracovních úvazků
• zdroje (časopisy, sborníky)
• vydavatelé
• konference
• granty

Univerzální číselníky (jednoduchá struktura, správce si může vytvořit vlastní číselník 
pro jakékoli pole)

• jazyk
• země
• typ konference...



OBD – Workflow, práva

Evidence publikací je řízena na základě workflow a uživatelských 
práv. Každý záznam může projít několika stavy, právo na operace 
s daným záznamem se vyhodnocuje na základě několika 
atributů:

• uživatelská role dle workflow

• pracoviště uživatele

• stav záznamu



OBD – Import 

Do systému OBD lze importovat různá data:
• záznamy publikací z WoS, Procite, RIV 

• impakt faktory do číselníku zdrojů

• hodnocení výsledků z IS VaVaI

• granty z CEP/CEZ

• uživatele a osoby



OBD – Export 

Pro export dat je k dispozici několik formátů:

• HTML export do tabulky se všemi poli záznamu

• CSV formát s vybranými oddělovači

• XML formát

• export do Aleph

• vlastní uživatelské exporty ve formě bibliografických citací (konfigurace přes 
modul OBD Report)

• vlastní uživatelské exporty ve formě statistického přehledu (konfigurace přes 
modu OBD Statistic)

• export do RIV



OBD – Export do RIV

Export do RIV – pravidelně aktualizovaný export ve formátu 
XML, který odpovídá požadavkům RVVI



OBD – Moduly

Součástí systému jsou i doplňkové moduly:

• OBD Report – modul pro uživatelskou konfiguraci exportu 
záznamů v podobě bibliografických citací

• OBD Statistic – modul pro uživatelskou konfiguraci exportu v 
podobě tabulky s počty záznamů dle zvolených atributů

• OBD Public – modul pro zveřejňování záznamů mimo 
samotnou aplikaci (bez nutnosti přihlášení)

• OBD Import – modul pro import záznamů



Aktivity kolem OBD

Naše firma pořádá pravidelná setkání správců OBD, kde se schází pracovníci 
pověření na jednotlivých institucích správou systému, mohou si zde 
vyměňovat zkušenosti a informace.

První ročníky byly věnovány především problematice samotného OBD, řešení 
konkrétních problémů, prezentaci postupů a diskuzí nad dalším rozvojem 
systému. 

S postupem času a se stoupajícím významem kvality odevzdávaných výsledků 
z hlediska následného hodnocení a finančního dopadu na instituci se nám 
dařilo zajišťovat účast zástupců RVVI, pravidelným hostem je již také 
pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které je stěžejním 
poskytovatelem podpory na výzkum a vývoj pro vysoké školy. 



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Stöhr

stohr@ders.cz


