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Tab1.DBF (Tabulka 1 přílohy č.3, bod 1 odst. B.3.1.5 Metodiky)  

 

Výpis všech hodnocených výsledků včetně jejich bodového ohodnocení a podílu jednotlivých 

předkladatelů 

 
Jméno údaje  Popis  

 

 
INSNAZPRIP  

 

Název instituce – předkladatele výsledku  

INSICOPRIP  IČ instituce – předkladatele výsledku  

INSDRUPRIP  Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku 
– kód  

ORJKODPRIP  Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku  

 

 
ORJNAZPRIP  

 

Název organizační jednotky – předkladatele 
výsledku  

 

 
FYZOSOP  

 

Příjmení a jméno fyzické osoby – předkladatele 
výsledku  

VYSNIDK  Identifikační kód sjednoceného výsledku  

NASOB  Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)  

VYSIDKPER  Identifikační kód výsledku v RIV složený z označení 
dodávky a z údaje z R01  

STUDUVKOD  Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku 
využívaného v IS VaVaI  

CR_OBRKOD  Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného 
v IS VaVaI  

VYSDRUKOD  Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků 
využívaného v IS VaVaI  



VYSJAZKOD  Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků 
využívaného v IS VaVaI – dodaný předkladatelem  

VYSNAZORI  Název výsledku v původním jazyce  

ISSSPR  ISSN  

DOKNAZPRI  Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo 
sborníku u druhu C, D  

PATCIS  Číslo patentu  

EDINAZSVA  Edice a číslo svazku v edici  

NAKNAZ  Název nakladatele  

ISBSPRKAN  ISBN publikace  

OBJVZKZPR  Objednatel výzkumné zprávy  

DRUPRIVYS  Druh přístupu k výsledku  

DATZACAKC  Datum zahájení akce  

 

 
VYSBOD  

 

Počet bodů přidělených sjednocenému výsledku  

ROKUPLEFF  Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný)  

 

 
VYSPDLVOI  

 

Podíl předkladatele na sjednoceném výsledku  

VYSPDLVOIB  Počet bodů sjednoceného výsledku připadajících 
na předkladatele  

VYSWEBURL  Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči 
IS VaVaI  

 

Upřesňující informace  
 

V tabulce jsou vypsány výskyty sjednocených výsledků s počtem přidělených bodů > 0 a 

konsolidovaným rokem uplatnění v rozmezí 2004 – 2008 včetně.  

Jsou vypsány pouze ty výskyty výsledků, jejichž předkladatel je výzkumnou organizací.  

Za každou skupinu výskytů shodného výsledku jsou hodnoty VYSBOD uvedeny u výskytu 

výsledku naposled dodaného do RIV.  

Za každou skupinu výskytů shodného výsledku a předkladatele jsou hodnoty VYSPDLVOI, 

VYSPDLVOIB uvedeny u výskytu výsledku naposled dodaného příslušným předkladatelem do 

RIV.  

VYSNIDK Identifikační kód sjednoceného výsledku  

Každý záznam o výsledku je v rámci standardního zpracování dat v IS VaVaI 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 sjednoceného výsledku. Výsledky se stejnou hodnotou sémantického klíče mají 

stejnou hodnotu identifikátoru sjednoceného výsledku a tvoří skupinu výskytů stejného výsledku.  

NASOB Násobnost výsledku v RIV je počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou 

identifikátoru sjednoceného výsledku. 



 

Tab2.DBF (Tabulka 2 přílohy č.3, bod 2 odst. B.3.1.5 Metodiky)  

 

Výpis výsledků uplatněných v období 2004 až 2008 a z hodnocení vyřazených  
Jméno údaje  Popis  

VYSIDKPER  Identifikační kód výsledku v RIV složený z označení 
dodávky a z údaje z R01  

VYSNIDK  Identifikační kód sjednoceného výsledku  

RESDOD  Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku 
využívaného v IS VaVaI)  

STUDUVKOD  Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku 
využívaného v IS VaVaI  

CR_OBRKOD  Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v 
IS VaVaI  

VYSDRUKOD  Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků 
využívaného v IS VaVaI  

ROKUPLEFF  Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný)  

VYSJAZKOD  Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v 
IS VaVaI – dodaný předkladatelem  

VYSNAZORI  Název výsledku v původním jazyce  

 

 
INSNAZPRIP  

 

Název instituce – předkladatele výsledku  

INSICOPRIP  IČ instituce – předkladatele výsledku  

INSDRUPRIP  Zařazení podle právní formy předkladatele výsledku – 
kód  

ORJKODPRIP  Kód organizační jednotky – předkladatele výsledku  

 

 
ORJNAZPRIP  

 

Název organizační jednotky – předkladatele výsledku  

 

 
FYZOSOP  

 

Příjmení a jméno fyzické osoby – předkladatele 
výsledku  

ISSSPR  ISSN  

DOKNAZPRI  Název časopisu u druhu J / Název knihy nebo 
sborníku u druhu C, D  

PATCIS  Číslo patentu  

EDINAZSVA  Edice a číslo svazku v edici  

NAKNAZ  Název nakladatele  

ISBSPRKAN  ISBN publikace  

OBJVZKZPR  Objednatel výzkumné zprávy  

DRUPRIVYS  Druh přístupu k výsledku  

DATZACAKC  Datum zahájení akce  

DUVPOP 1)  Důvod přidělení 0 bodů hodnocenému výsledku nebo 
důvod vyřazení výsledku z množiny hodnocených 
výsledků – popis- 2 pole  

DUVPOPDAL 1)  Další důvody přidělení 0 bodů hodnocenému výsledku 
nebo důvod vyřazení výsledku z množiny 
hodnocených výsledků – popis - 4 pole  

VYSWEBURL  Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči IS 
VaVaI  



 

Upřesňující informace  
 

V tabulce jsou vypsány výskyty výsledků, jejichž předkladatel je výzkumnou organizací a které 

náleží do některé z následujících skupin:  

 výsledky vyřazené z množiny hodnocených výsledků  

 výsledky zařazené do hodnocených výsledků, které naplnily podmínku pro přidělení 0 

bodů.  

 
1)

 V případě, že existuje více rozdílných důvodů pro vyřazení výsledku nebo přidělení 0 bodů, 

jsou uvedeny všechny důvody (důvody jsou kumulovány).  

Výběr výsledků se provádí podle konsolidovaného roku uplatnění výsledku podmínkou 2004 

≤ rok uplatnění výsledku (konsolidovaný) ≤ 2008. 

 

 

Tab3.DBF (Tabulka 3 přílohy č.3, bod 3 odst. B.3.1.5 Metodiky)  

 

 

Výpis výsledků, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti  

 

 
Jméno údaje  Popis  

VYSIDKPER  Identifikační kód výsledku v RIV složený z 
označení dodávky a z údaje z R01  

VYSNIDK  Identifikační kód sjednoceného výsledku  

RESDOD  Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z 
číselníku využívaného v IS VaVaI)  

 

 
INSNAZPRIP  

 

Název instituce – předkladatele výsledku,  
je-li předkladatelem fyzická osoba, bude v 
tomto poli uvedeno její příjmení a jméno  

INSICOPRIP  IČ instituce – předkladatele výsledku  

INSDRUPRIP  Zařazení podle právní formy předkladatele 
výsledku – kód  

ORJKODPRIP  Kód organizační jednotky – předkladatele 
výsledku  

 

 
ORJNAZPRIP  

 

Název organizační jednotky – předkladatele 
výsledku  

 

 
FYZOSOP  

 

Příjmení a jméno fyzické osoby – předkladatele  

DUVPOP 1)  Specifikace rozporu  

DUVPOPDAL1)  Další specifikace rozporu  

VYSWEBURL  Odkaz na údaje o výsledku ve webovém 
prohlížeči IS VaVaI  

 



Upřesňující informace  
 

V tabulce jsou vypsány výskyty výsledků, kterým nelze ani po jejich sjednocení jednoznačně 

přidělit body pro nejednotnost dodaných údajů.  

Jedná se o následující datové rozpory:  

 výskyty stejného výsledku druhu J s rozdílným neprázdným ISSN  

 výskyty stejného výsledku druhu B s rozdílným neprázdným ISBN  

 výskyty stejného výsledku druhu C s rozdílným neprázdným ISBN  

 výskyty stejného výsledku druhu D s rozdílným neprázdným ISBN nebo s rozdílným 

neprázdným ISSN-L.  

 

Pokud je výsledek vyřazen pro rozpor a navíc je vyřazen i z jiných důvodů než je rozpor, potom 

je uveden i v Tabulce 2. 

  
1)

 Jedná se o kumulovaný obsah - v případě, že výskyt nějakého výsledku ze sady rozporných 

výsledků byl vyřazen i z nějakého jiného důvodu, je tento důvod u tohoto výsledku rovněž 

uveden.  

 

V Praze dne 13. 11. 2009  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace 


