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Popis předávaných tabulek: Etapa 3 

Tab3.DBF (Tabulka č. 3 dle Kap. IX a Přílohy č. 3 Metodiky) 
Výpis všech hodnocených výsledků Pilíře I a Pilíře II1 

 Jméno údaje Popis 
Údaje o předkladateli výsledku 
*PIPKOD Kód poskytovatele institucionální podpory 

*KATKOD 
Kód kategorie předkladatele (VS=vysoká škola, AV=ústav AV ČR, SP=státní nebo příspěvková 
organizace, PF=jiná právnická osoba) 

*PARTYPPRIP Typ předkladatele (I=instituce, J=organizační jednotka, O=fyzická osoba) 
*PARNIDKP Identifikátor subjektu přidělený systémem 
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 
PRIVO1 Příznak výzkumné organizace nebo jejího následníka 
Základní údaje o výsledku 
VYSNIDKCEL Identifikační kód celku sjednoceného výsledku (kniha pro výsledky druhu B a C) 
VYSNIDK Identifikační kód sjednoceného výsledku   
NASOB  Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)  
*OBDSBE Rok sběru dat do IS VaV – RIV 
*RESDOD Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaVaI) 
*DODOZN Systémové označení dodávky dat do RIV  
VYSIDKPER Identifikační kód výsledku v RIV složený z označení dodávky a z údaje z R01 
*VYSIDK Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01) 
STUDUVKOD Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku 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 
*PRIJAZSVEE Konsolidovaný příznak příslušnosti jazyka výsledku ke světovým jazykům 
CR_OBRKOD Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaVaI 
*RVVOBRSKUK Kód příslušnosti výsledku do skupiny oborů dle Přílohy č. 7 Metodiky (konsolidovaný údaj) 
*AUTSZNDOM # Seznam domácích autorů výsledku 
VYSNAZORI # Název výsledku v původním jazyce 
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku) 
ISSSPR ISSN 
ISBSPR ISBN publikace 
*POCSTREFF Konsolidovaný počet stran výsledku 
*KNIPOCSTRE Konsolidovaný počet stran knihy  
DOKNAZPRI # Název časopisu u druhu J  / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D 
EDINAZSVA Edice a číslo svazku v edici 
NAKNAZ Název nakladatele 
DATZACAKC Datum začátku akce 
Rok uplatnění výsledku 
ROKUPLEFF Rok uplatnění výsledku (konsolidovaný) 

Bodování výsledku dle Pilíře I, podíl předkladatele na výsledku 

                                                           
1 Pilíř II se v roce 2013 neuplatňuje – viz Kap. I Metodiky 
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 Jméno údaje Popis 
VYSPDL Podíl předkladatele na výsledku A) 

VYSKBO  Počet korigovaných bodů dle Pilíře I přidělených sjednocenému výsledku B)  
VYSBOD Počet bodů dle Pilíře I přidělených sjednocenému výsledku B)  
PKLKBO Počet korigovaných bodů dle Pilíře I sjednoceného výsledku připadajících na předkladatele 
PKLBOD Počet bodů sjednoceného výsledku připadajících na předkladatele 
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči IS VaV 
*DRUHODKOD Druh výsledku v hodnocení 
*BTBPOLKOD Důvod přidělení příslušného počtu bodů – kód 
*BTBPOLPOP # Důvod přidělení příslušného počtu bodů – popis 

Upřesňující informace 
V tabulce jsou vypsány všechny hodnocené nevyřazené výskyty sjednocených výsledků Pilíře I a II 
s konsolidovaným rokem uplatnění v rozmezí 2008 - 2012. V souladu s Metodikou jde pouze o druhy 
publikační (druhy J, B, C, D). 

Za každou skupinu výskytů shodného výsledku jsou hodnoty VYSKBO, VYSBOD uvedeny u výskytu 
výsledku naposledy dodaného do RIV. 

Za každou skupinu výskytů shodného výsledku a předkladatele jsou hodnoty VYSPDL, PKLKBO, 
PKLBOD uvedeny u výskytu výsledku naposled dodaného příslušným předkladatelem do RIV. 

Údaje označené * nejsou předepsány v Metodice. Byly přidány do tabulky, neboť se jedná o užitečné 
informace.  

Poznámky 
A) V případě výsledků druhu B a C je v podílu započten též faktor části na celé knize.  
B) V případě výsledků druhu B a C je uváděno bodové ohodnocení celé knihy; předkladateli se započte 
jeho část daná údajem VYSPDL. 
 # Údaj je ve formátu DBF rozdělen do několika fyzických polí po 254 znacích. Ta jsou navzájem 
odlišena přidanou číslicí, např. VYSNAZORI1, VYSNAZORI2, … 
VYSNIDK Identifikační kód sjednoceného výsledku   
Každý záznam o výsledku je v rámci zpracování dat pro hodnocení VO 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 
Počet výskytů výsledků se shodnou hodnotou identifikátoru sjednoceného výsledku. Zahrnuje dodané 
záznamy od všech předkladatelů. Zahrnuje i ty záznamy, které byly v rámci hodnocení vyřazeny. 

DRUHODKOD Druh výsledku v hodnocení – druh výsledku podle Metodiky hodnocen: 

Jimp = článek v impaktovaném časopise; 
Jsc = článek v databázi Scopus; 
Jneimp = článek v databázi ERIH;  
Jrec = článek v časopise ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České 
republice; 
BC = odborná kniha nebo kapitola v odborné knize; 
D = článek ve sborníku; 
neu = nevyřazené výsledky, kterým bylo přiděleno 0 bodů. 

Řazení (dle předpisu Metodiky):   
RVVOBRSKUK, PIPKOD, INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, VYSNIDKCEL, VYSNIDK, VYSIDKPER  
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Tab4.DBF (Tabulka č. 4 dle Kap. IX a Přílohy č. 3 Metodiky) 
Výpis výsledků vyřazených z hodnocení odbornými a poradními orgány RVVI 

Jméno údaje Popis 
Údaje o předkladateli výsledku 
*PIPKOD Kód poskytovatele institucionální podpory 

*KATKOD 
Kód kategorie předkladatele (VS=vysoká škola, AV=ústav AV ČR, SP=státní nebo příspěvková 
organizace, PF=jiná právnická osoba) 

*PARTYPPRIP Typ předkladatele (I=instituce, J=organizační jednotka, O=fyzická osoba) 
*PARNIDKP Identifikátor subjektu přidělený systémem 
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 
*PRIVO_ Příznak výzkumné organizace  
PRIVO1 Příznak výzkumné organizace nebo jejího následníka 
Základní údaje o výsledku 
VYSNIDKCEL Identifikační kód celku sjednoceného výsledku (kniha pro výsledky druhu B a C) 
VYSNIDK  Identifikační kód sjednoceného výsledku   
NASOB  Násobnost výsledku (počet výskytů výsledku v RIV)  
*OBDSBE Rok sběru dat do IS VaVaI – RIV 
*DODOZN Systémové označení dodávky dat do RIV  
VYSIDKPER Identifikační kód výsledku v RIV složený z označení dodávky a z údaje z R01 
*VYSIDK Identifikační kód výsledku v dodávce vyplněný předkladatelem (údaj R01) 
STUDUVKOD Kód důvěrnosti dodaných údajů z číselníku využívaného v IS VaVaI 
VYSDRUKOD Druh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaVaI  
*VYSPDRKOD Poddruh výsledku – kód z číselníku druhu výsledků využívaného v IS VaVaI 
ROKUPL Rok uplatnění výsledku (dodaný) 
VYSJAZKOD Jazyk výsledku – kód z číselníku jazyků využívaného v IS VaVaI – dodaný předkladatelem 
CR_OBRKOD Obor výsledku – kód z číselníku oborů využívaného v IS VaVaI 
*RVVOBRSKUK Kód příslušnosti výsledku do skupiny oborů dle Přílohy č. 7 Metodiky 
*AUTSZNDOM # Seznam domácích autorů výsledku 
VYSNAZORI # Název výsledku v původním jazyce 
VYSANOORI1 Popis výsledku v původním jazyce (do prvních 254 znaků) 
Údaje blíže specifikující výsledek (vyplnění údajů v závislosti na druhu výsledku) 
ISSSPR ISSN 
ISBSPR ISBN publikace 
*POCSTR Počet stran výsledku 
*KNIPOCSTR Počet stran knihy (u výsledku druhu C)  
DOKNAZPRI # Název časopisu u druhu J  / Název knihy nebo sborníku u druhu C, D 
EDINAZSVA Edice a číslo svazku v edici 
NAKNAZ Název nakladatele 
DATZACAKC Datum začátku akce 
PATCIS Číslo patentu 
VYSWEBURL Odkaz na údaje o výsledku ve webovém prohlížeči IS VaVaI 
*RESDOD Kód resortu – dodavatele výsledku do RIV (z číselníku využívaného v IS VaVaI) 
Informace o návrhu na vyřazení výsledku 
DUVKOD Důvod vyřazení výsledku – kódy 
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Jméno údaje Popis 
DUVPOP # Důvod vyřazení výsledku – popisy 
DUVPZN # Důvod vyřazení výsledku – poznámky 
SOUHLAS Poskytovatel souhlasí s vyřazením (A/N) 
ODUVODNENI Odůvodnění poskytovatele (v případě nesouhlasu) 

Upřesňující informace 

Tabulka č. 4 obsahuje výsledky vyřazené z hodnocení odbornými a poradními orgány. V souladu 
s Metodikou jde jak o druhy publikační (pro Pilíř I), tak o některé druhy aplikační (pro Pilíř III) – 
patenty, odrůdy a plemena. 

Poslední dva sloupce jsou určeny k vyplnění poskytovatelem. 

Řazení (dle předpisu Metodiky): 
RVVOBRSKUK, PIPKOD, INSNAZPRIP, ORJKODPRIP, VYSNIDKCEL, VYSNIDK, VYSIDKPER 
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Tab5prac.DBF   (Tabulka č. 5prac dle Kap. IX a Přílohy č. 3 Metodiky) 
Výsledky hodnocení VO dle Pilíře III 

Jméno údaje Popis 
Údaje o výzkumné organizaci 
*PIPKOD Kód poskytovatele institucionální podpory VO 
*PIPZKR Zkratka poskytovatele institucionální podpory VO 
*PARTYPP Typ výzkumné organizace nebo organizační jednotky (I=instituce, J=organizační jednotka) 

*KATKOD 
Kód kategorie předkladatele (VS=vysoká škola, AV=ústav AV ČR, SP=státní nebo příspěvková 
organizace, PF=jiná právnická osoba) 

*PARNIDK Identifikátor VO přidělený systémem 
INSICOP IČ instituce – výzkumné organizace 
INSNAZP Název instituce – výzkumné organizace 
ORJKODP Kód organizační jednotky 
ORJNAZP Název organizační jednotky 
*INSDRUKOD Zařazení podle právní formy instituce – výzkumné organizace  – kód 
*INSKRJKOD Kód kraje sídla instituce (NUTS4) 
*PRIORJPOD Příznak, že VO má podřízené organizační jednotky 
OBRSKUKOD Kód oborové skupiny podle Přílohy č. 7 
OBRSKUPOP Popis oborové skupiny podle Přílohy č. 7 
Údaje o projektech aplikovaného výzkumu řešených VO 

POCPRJ 
Počet projektů aplikovaného VaVaI řešených v roce 2012, kterých se VO účastnila a které svým
hlavním oborem spadají do oborové skupiny 

CSTPRJ 
Úhrnná výše celkových uznaných nákladů účelové podpory za projekty aplikovaného VaVaI řešené
v roce 2012, kterých se VO účastnila a které svým hlavním oborem spadají do oborové skupiny 

Údaje o smluvním výzkumu VO 
*POCSMV Počet vykázaných projektů smluvního výzkumu VO v oborové skupině 
CSTSMV Úhrnná výše započitatelných prostředků na smluvní výzkum VO v oborové skupině 
Údaje o bodech VO dle Pilíře III 
BODPJSMV BodyPj+SmV dané VO v oborové skupině 
BODPZ BodyPat+Plem dané VO v oborové skupině 
BODP3 Body VO za Pilíř III v oborové skupině 
Další údaje 
*PARWEBURL Odkaz na detail VO ve webové prezentaci výsledků hodnocení 

Upřesňující informace 
Za každou VO je uvedeno potenciálně více řádků: jeden za každou oborovou skupinu, ve které daná VO měla 
některou z aktivit sledovaných v Pilíři III, tj. výsledek druhu patent, odrůda, plemeno; projekt aplikovaného 
VaVaI; smluvní výzkum. Jsou uvedeny jen ty VO, které v Pilíři III alespoň jednu z uvedených aktivit mají. 
 
Řazení: OBRSKUKOD, PIPKOD, INSNAZP, ORJKODP 


