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Proč jsou odborné výstupy 
a jejich evidence důležité 

• Česká republika a její rozpočet 
• Výzkumné organizace 
• Výsledky projektů 
• Hodnocení organizací podle množství a kvality výsledků 
• Rejstřík informací o výsledcích (RIV) 
• Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

hodnocení výsledků ukončených programů 



Které výstupy se evidují v RIV (a které nikoliv) 
RIV ano – publikační výstupy 
 
• Článek v odborném periodiku (J) 

– Jimp 
– Jsc 
– Jneimp 
– Jrec 

• Odborná kniha (B) 
• Kapitola v odborné knize (C) 
• Článek ve sborníku (D) 

– Pouze sborníky indexované 
ve WoS nebo Scopus! 

RIV ano – aplikované výstupy 
 
• Patent (P) 
• Poloprovoz, ověřená technologie, 

odrůda, plemeno (Z) 
• Užitný a průmyslový vzor (F) 
• Prototyp, funkční vzorek (G) 
• Výsledky promítnuté do legislativních 

a jiných materiálů (H) 
• Metodiky, postupy, mapy (N) 
• Software (R) 
• Výzkumná zpráva (V) 
• … 

 
 

RIV ne!!! 
 
• Abstrakt z konference 
• Článek ve sborníku neindexovaném 

ve WoS/Scopus 
• Poster 
• Sborník z konference 
• Učebnice, skripta 
• Webové stránky bez odborného 

obsahu 
• … 

 



Články v odborném periodiku 
„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 odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson 

Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 
• Jsc – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Scopus společnosti Elsevier s příznakem 

„Article“, „Review“, nebo „Letter; 
• Jneimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH; 
• Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných 

recenzovaných periodik vydávaných. 



Články v odborném periodiku 



Evidence publikací na IBA MU 

• Vykazování a evidence všech publikačních výstup na MU – IS MU 
• Lze vkládat RIV i neRIV výstupy 

 
• IBA MU vykazuje své publikační výstupy primárně pod lékařskou fakultou!!! 
• Vkládání a evidence RIV výstupů jsou řízeny směrnicí děkana LF MU č. 1/2013 

– Centrální vkládání publikací pracovníky Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu 
– K vložení do IS MU je třeba dodat: reprint/PDF publikace a vyplněný evidenční list 
– Komunikace autorů s tímto oddělením probíhá výhradně přes Jakuba Gregora (nebo alespoň s jeho vědomím) 

 
• Při mezifakultním týmu autorů je třeba určit primární organizační jednotku, pod níž je 

publikace evidována, a následně rozdělit „zásluhy“ mezi jednotlivé fakulty 



Evidence publikací na IBA MU 

Vyšel mi asi článek, co mám dělat? 
1. Zjistím, zda se jedná již o finální publikaci - články, které jsou teprve přijaty do tisku 

(accepted) nebo zveřejněny formou „online first“, se ještě nevykazují 
2. Napíšu e-mail Jakubovi, že mi vyšel článek, a přiložím nejaktuálnější verzi článku, kterou mám 

k dispozici 
3. Domluvím se na postupu, jak vyplnit evidenční list 
4. Jdu oslavit svůj nesmazatelný zápis do historie lidstva 

 
5. Průběžně kontroluji své publikační výstupy na Pubmedu, Scopusu a WoS 
6. Průběžně se ptám zadavatelů analýz, jestli to náhodou někde nevyšlo 



Evidenční list 
• Dle směrnice děkana č. 1/2013 musí být ke každému RIV výstupu LF MU 
• Evidenční list musí vyplnit a podepsat všichni spoluautoři z LF MU, FNB a FNUSA 

(dle afiliací autorů v dané publikaci) 
 
 



• Výsledky s PřF MU apod. – je třeba dohodnout podíl na výsledku se všemi autory 
 
 

Evidenční list 
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