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Podpora VaV – proč?  

 Knihovna nemůže být pouze nutným zlem 

 půjčovna skript,  

 vedení univerzity toleruje 

 víceméně ho k ničemu nepotřebuje! 

 

 

 Příspěvek ke splnění strategických cílů univerzity 

 Posilování důležitosti knihovny v rámci univerzity 
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Fáze podpory 

 Před/při vzniku publikačních výstupů 

 Po vydání publikačního výstupu 

 Při indexaci v databázích Web of Science a Scopus 

 Při vykazování do OBD a RIVu 

 Při popularizaci výsledků VaV 

 Hodnocení a analýzy 
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Systémy, se kterými pracujeme 

 Citační manažery RefWorks a CitacePRO 

 Identifikátor DOI 

 Citační rejstříky Web of Science a Scopus 

 Unikátní identifikátory ResearcherID a ORCID 

 Systémy pro správu publikační činoosti OBD a RIV 

 Repozitář (DSpace) a databáze SherpaRomeo 

 Pokročilé hodnotící nástroje PlumX a InCites 

 Profily autorů na webových stránkách 
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Podpora při vzniku publikací 

 Nabídka informačních zdrojů 

 Informační výchova, konzultace, informační web 

 Publikační etika (varování před predátorskými 
vydavateli a časopisy) 

 Nástroje pro správné citování (RefWorks, 
CitacePRO) 

 Podpora univerzitních časopisů (DOI, CrossCheck) 
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Podpora po vydání publikace  

 Opravy dat ve Web of Science a Scopusu 

 Údržba našich afiliací (AffiliationID ve Scopusu, 
Organization Enhanced ve Web of Science) 

 Údržba AuthorID ve Scopusu 

 Podpora unikátních identifikátorů ResearcherID a 
ORCID 
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Vykazování výsledků VaV 

 Korektní vykazování výsledků do OBD 

 Průběžná činnost 

 Vykazují se záznamy z Web of Science a Scopusu 
(existenci dalších záznamů mohou autoři nahlásit 
knihovně přímo) 

 Jednou za rok porovnání s RIVem a doplnění 
chybějících záznamů do repozitáře 
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 2 základní funkce: Archivace univerzitní publikační 
činnosti + propagace publikačních výstupů 

 Doplňování záznamů zároveň při vykazování do OBD 

 Po technické stránce na velmi dobré úrovni 

 Průběžné doplňování plných textů (ideálně hned při 
nahrání nového záznamu) 

 Analýza práv v databázi SHERPA/RoMEO - zvyšování 
míry textů v režimu Open Access 

 Nutnost vytváření postprintů 

 

 

 

 

Repozitář publikační činnosti 
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Repozitář publikační činnosti 
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Unikátní identifikátory – proč? 

 Jednoznačná univerzální identifikace autora  

 Podporováno databázemi Web of Science a Scopus 

 Identifikace autorů v rámci interních systémů 

 Stále častější požadavek od vydavatelů při přijímaní 
nových článků 

 Propagace vlastní publikační činnosti (profily jsou 
veřejné) 
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ResearcherID  

 Produkt firmy ThomsonReuters – provázanost s databází Web 
of Science 

 Při řádném udržování profilu lze pomocí ResearcherID vyhledat 
relevantní skupinu záznamů daného autora v databázi Web of 
Science 

 Registrace je bezplatná 

 Profil může spravovat knihovna (momentálně máme pod 
správou  128 účtů) 

 K aktualizaci profilů dochází při vykazování záznamů do OBD a 
repozitáře 



Inforum 2016 

 

                            Praha 

 

ORCID 

 Univerzálnější systém – provázanost s databází Scopus (plná 
integrace s Web of Science plánována na druhou polovinu roku 
2016) 

 Někteří vydavatelé požadují ORCID už při přijímání článků 

 Může taktéž spravovat knihovna (funkce trusted individuals – 
aktuálně 16 účtů) 

 Řešíme projekt podpořený CESNETem na provázání ORCID 
profilů s repozitářem + institucionální přihlašování 
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ORCID - profil 
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Hodnotící nástroje 

 Knihovna disponuje pokročilými hodnotícími nástroji 
publikační činnosti, a to jak tradičními založenými na 
bázi citací, tak novými alternativními nástroji 

 Analýzy pro management univerzity 

 Rozpoznání silných a slabých stránek výzkumu v 
rámci dané instituce 

 Propagace vlastních publikačních výsledků 



Inforum 2016 

 

                            Praha 

 

PlumX 

 Hodnocení dokumentů, autorů, organizačních jednotek na bázi alternativních 
metrik (altmetrie, article level metrics) 

 Hodnotí dopad různých druhů dokumentů v reálném čase 

 5 hodnotících aspektů: citations, usage, captures, mentions, social media 
(nový twitterový učet @research_UTB)  

 Stále se vyvíjející produkt! 

 Na UTB: integrace do repozitáře + widgety na stránky autorů 

 Profily spravuje knihovna (zatím nelze převést na samotné autory) 

 V ČR implementováno pouze na UTB (na UK probíhá implementace) 

 Propagace vlastní práce a možnost získávání nových partnerů pro výzkum 
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PlumX - metriky 
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PlumX - záznam 
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PlumX - widget 
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PlumX - profil 
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InCites 

 Nástroj pro hodnocení kvality publikační činnosti na 
bázi pokročilých citačních metrik 

 Čerpá data z Web of Science 

 Přístup na UTB od února 2016 

 Nyní parametrizace systému a čištění dat 

 V druhé polovině roku analýzy pro management 
univerzity na úrovni celé instituce, výzkumných 
jednotek i jednotlivých autorů  
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Profily autorů  

 Pomyslný vrchol našich aktivit v oblasti podpory VaV 

 Agregovaná data z různých systémů 

 Výkladní skříň vědeckovýzkumné činnosti UTB 

 Přípravy projektu už probíhají, spuštění plánováno 
od nového semestru 
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Profily autorů 
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Profily autorů 
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Priority pro letošní rok  

 Projekt na propojení repozitáře s ORCID 

 Profily autorů 

 Zprovoznění služby InCites 

 Nabídnutí PlumX profilů výzkumníkům 

 Vylepšení systému identifikace autorů 

 Intenzivnější propagace v oblasti popularizace 
výstupů vědy a výzkumu na UTB 
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Vývoj příjmů UTB za VaV v mil. Kč 
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Děkuji za pozornost 

 

Děkuji za pozornost 

 

fabian@knihovna.utb.cz 

 

http://www.utb.cz/knihovna/veda-a-vyzkum 
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