SDĚLENÍ DĚKANA EF č. 31/2014
Evidence výsledků výzkumu a vývoje EF za rok 2013
20. 2. 2014
1) Žádám vedoucí kateder, aby zajistili sběr a vložení potřebných údajů o výsledcích
výzkumu, vývoje, inovací za kalendářní rok 2013 do systému OBD za příslušnou katedru
do 20. 2. 2014. Do systému OBD se vkládají všechny výsledky, které jsou na Ekonomické
fakultě hodnoceny (tj. i publikace didaktického charakteru).
2) Katedry budou o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které budou za Ekonomickou
fakultu odeslány do RIV, informovat oddělení Vědy a výzkumu prostřednictvím
zaškrtávacího tlačítka „Jde do RIV“ v systému OBD rovněž do 20. 2. 2014.
3) Do RIV mohou být odeslány pouze výsledky, které splňují podmínky uvedené na
internetových stránkách oddělení vědy a výzkumu EF na http://www.ef.jcu.cz/researchcs/hodnoceni/vysledky-vav/pozadavky, respektive v dokumentu „Předávání údajů do
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV – Rejstřík
informací o výsledcích 2014“1
4) U výsledku se povinně uvádí návaznosti na všechny výzkumné aktivity, při jejichž řešení
u tohoto předkladatele bylo výsledku dosaženo. Výzkumnou aktivitou (resp. typem
zdroje financování výsledku) se konkrétně rozumí1:

S poskytnutou podporou:
 P = projekt evidovaný v CEP (programový projekt, grantový projekt, projekt Operačního
nebo Rámcového programu EK, na který je poskytována podpora ze SR).
 Z = výzkumný záměr evidovaný v CEZ (řešené do roku 2013).
 I = institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace.
 S = specifický vysokoškolský výzkum (pouze výsledky navázané na projekty GA JU, kde
členem autorského kolektivu je u výsledku student podílející se na daném projektu).

1

http://www.ef.jcu.cz/research-cs/hodnoceni/obd_riv/sdeleni-rady-vavai-pro-riv/predavani-udaju-do-riv-2014
(definice druhů výsledků uvedené v tomto dokumentu jsou v souladu s definicemi v aktuálním znění Metodiky
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace a vládou ČR)
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Bez poskytnuté podpory:
 O = operační program, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu.
 R = rámcový program EK, na který není poskytována podpora ze státního rozpočtu.
 V = jiné veřejné zdroje (rozpočet územněsprávních celků, měst, obcí, atd. tj. jiné kapitoly
státního rozpočtu než je kapitola na výzkum a vývoj).


N = neveřejné zdroje (např. soukromé finanční prostředky, sponzorské dary, vlastní
zdroje organizace vzniklé z ekonomické činnosti tj. mimo státní rozpočet, smluvní
výzkum).
blíže viz1

5) Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit s
poskytnutou podporou podle zákona platí, že je k danému projektu nebo výzkumnému
záměru lze zařadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně a nezpochybnitelně
dosaženo řešením daného projektu či výzkumného záměru (ať už se týká časového nebo
věcného vymezení řešeného projektu nebo výzkumného záměru). Rovněž nelze k
danému projektu či výzkumnému záměru přiřadit výsledek, jehož tvůrce se na řešení
nepodílel1.
V případě financování výsledků VaV z RVO by ve výstupu mělo být uvedeno „the
authors thanks the Ministry of Education of the Czech Republic for financial support“
nebo podobná ekvivalentní věta.
6) U výsledků aplikovaného výzkumu (tedy kategorie výsledků P, Z, F, G, H, N, R, V) je
nutné doložit na oddělení vědy a výzkumu všechny podklady (smlouvy, posudky apod.,
viz http://www.ef.jcu.cz/research-cs/hodnoceni/vysledky-vav/pozadavky), na základě
kterých lze do hodnocených kategorií výsledky zařadit. U výsledků kategorií publikace
kategorie B, C (odborná kniha, kapitola v knize) budou vyžadovány podkladové
materiály (zapůjčení 1 výtisku publikace) oddělením vědy a výzkumu EF.
7) Výsledky do systému OBD vkládají správci pověření vedoucím katedry.

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
děkan Ekonomické fakulty

Studentská 787/13

370 05 České Budějovice, Česká republika

T/+420 387 772 800

E/gmikesova@ef.jcu.cz

