Vkládání a evidence publikační činnosti do OBD
Pokyny pro STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Osobní bibliografická databáze (OBD)
OBD je určena ke vkládání a evidenci veškeré publikační činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity
Palackého.
Studenti doktorského studijního programu mají povinnost vkládat údaje o veškeré publikační
činnosti, za kterou získávají kredity v rámci studia a údaje o disertační práci do OBD UP. V případě, že
student nemůže vložit záznam do OBD osobně, postupuje následovně:
1. Student

(první

autor)

vyplní

do

formuláře

OBD

potřebné

údaje

k zadání

publikace

do databáze (elektronické formuláře OBD obdrží na základě žádosti od sekretářky CVV).
2. Vyplněné formuláře odešle student (první autor) elektronickou poštou sekretářce CVV v určeném
termínu - zpravidla 2 x ročně (červen a prosinec).
3. Sekretářka CVV zajistí vložení publikací do OBD.
4. Student (první autor) odpovídá za správnost údajů dodaných do OBD (viz Směrnice rektora UP č. B310/6-SR: Evidence publikační činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci)

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE
Specifický výzkum
Za tzv. specifický výzkum je považována vědecko-výzkumná činnost, na které se spolupodílejí studenti
akreditovaných studijních programů UP v Olomouci, resp. fakulty.
Student uvádí do publikací a disertační práce případné dedikace řešeným projektům (postup
dedikace projektům uveden níže). Sekretářka CVV v systému OBD uvede, že jde o výstup tzv. specifického
výzkumu.
Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV)
RIV shromažďuje informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných závěrů
podporovaných z veřejných finančních prostředků. Některé publikace vložené do OBD jsou
pro fakultu podkladem pro získání financí.
Do RIV jsou zařazeny publikace, pokud splňují následující:
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1. publikace jsou dedikovány grantovému projektu
 CEP projektům (např. IGA MZ ČR, TAČR, GAČR a další)
 specifickému VŠ výzkumu (IGA UP)
 operačním programům nebo rámcovým programům EK
2. a současně splňují níže uvedené požadavky:

Typ publikace
 Článek v odborném periodiku
článek v IF časopise WoS
článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH, SCOPUS, atd.)
článek v českém recenzovaném časopise (pouze tehdy, je-li uveden v Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR)
 Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize
 Článek ve sborníku (musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index
společnosti Thomson Reuters)
Výsledky aplikovaného výzkumu
 audiovizuální tvorba
 uspořádání konference, workshopu, výstavy
Dedikace projektům
Aby výše uvedené výsledky přinesly RIV body, je nutné je dedikovat financovanému projektu tímto
postupem:
1. Student DSP (první autor) uvede přímo v textu publikace nejčastěji formulaci: „Publikace
je dedikována projektu „název a registrační číslo“.
2. Student DSP (první autor) uvede dedikaci také při vyplňování elektronického OBD formuláře
sekretářka následně uvede dedikaci při vkládání do OBD.
3. Dedikaci publikace grantovému projektu lze realizovat nejpozději 2 roky po ukončení projektu
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