
 

 

Metodický výklad č. 2 k dokladování indikátorů publikací v OP VVV – tj. 2 02 11, 2 02 13 a 2 02 16 

Tento metodický výklad navazuje na Metodický výklad k dokladování indikátorů 2 02 11, 2 02 13 a 

2 02 16 vydaný dne 18. 12. 2017 a upřesňuje časovou uznatelnost data evidence odborných publikací.  

Specifikace indikátorů 2 02 11, 2 02 13 a 2 02 16 definovaná NČI jako „Počet odborných publikací 

evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus nebo ERIH PLUS, vydaných po 

dni schválení projektu v OP VVV…“, je z hlediska časové uznatelnosti výsledků ŘO vykládána 

následovně: 

V návaznosti na existující časové prodlení mezi uveřejněním/vydáním publikace a jejím zanesením do 

definovaných databází je možné do indikátorů započítat i publikace, které v době mezi schválením 

projektu a jeho ukončením ještě nebudou dohledatelné přímo v databázi Web of Science/Scopus/ERIH 

PLUS, ale u nichž bude doloženo přidělení DOI, tj. tato publikace již bude online uveřejněna a bude 

také veřejně dohledatelná např. na webových stránkách periodika (jedná se o standardní fázi 

schvalovacího procesu publikací, kdy je daná informace zaslána editorem autorovi, součástí této 

informace je rovněž zaslání přímého linku na uveřejněnou publikaci).  

Následné propsání a uveřejnění publikace v rámci uvedených databází je již automatickým procesem. 

Podmínkou uznatelnosti je udělení DOI v periodiku, které je v době zaslání textu vydavateli zařazeno 

do daných databází (tuto skutečnost je možné ověřit např. na odkazech: 

http://mjl.clarivate.com/#journal_lists, 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/listApproved).   

ŘO v této souvislosti zároveň upozorňuje, že z podkladů zaslaných ŘO v rámci dokladování výsledků 

musí být jasně patrné, o jaký typ publikace se jedná (viz nastavení indikátoru „vybrané typy 

dokumentů“). Daný parametr musí být patrný (z doložených podkladů ověřitelný) jak v případě uvedení 

odkazu na příslušnou databázi (tj. v rámci pozdějšího doložení), tak rovněž v případě dokladování 

prostřednictvím zaslání DOI a potvrzení od editora.   
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