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STRUČNÝ NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÉ UŽIVATELE – 
HLEDÁNÍ V DATABÁZI PUBLIKACÍ ‐ MÉ PRACOVIŠTĚ, MOJE PUBLIKACE 

TISK nebo ULOŽENÍ VYBRANÝCH ZÁZNAMŮ 
Přihlaste se do systému INIS‐VERSO – adresa https://obd.lf3.cuni.cz. Zadejte vaše uživatelské z průkazu UK (číslo 
osoby) a heslo do CAS ‐ přístup ‐ přihlášení přes CAS.  Zvolte menu OBD 2.6 – vstup – to je modul pro PUBLIKACE.  
Objeví se hlavní úvodní obrazovka. 
 

CO JE ZOBRAZENO NA HLAVNÍ STRÁNCE OBD 2.6 
V levé části jsou informace, manuál, a prohledávání grantů, které jsou spojené s nějakými publikacemi (jsou zde  i 
vyhledatelné granty, které nejsou řešeny na naší fakultě, ale byli k nim publikace našich autorů).  
 
Vpravo jsou vstupy do databáze publikační činnosti buď k záznamům celé fakulty nebo mých či mého pracoviště. 

 
 
Popis pravé části obrazovky: 

– umožňuje prohledávání a výběr publikací podle různých kritérií (podle jmen, pracovišť, roku, 
podle hodnoty IF, s granty nebo bez, podle typů publikace, apod. Přes toto tlačítko si můžete vyhledat všechny 
publikace za Vaše pracoviště nebo pod Vaším jménem v kombinací např. s rokem nebo IF apod. 

– slouží pro vložení nového záznamu publikace, která ještě není zaevidovaná. Vždy kontrolujte 
před vložením nového záznamu, zda publikace již není v systému vložena jiným uživatelem nebo správcem – pro 
rychlý vstup použijte např. vstup do publikací z Záznamy dle stavů „mé pracoviště“ (viz níže). !!! 
 
1. Záznamy dle fakult:   
Adresáře – tzv. čekárny – jsou rozděleny na: 
Hlavní adresář  ZÁKLADNÍ ‐  pro ukládání všech publikací – přístup všichni. 
Adresář ZÁKLADNÍ obsahuje všechny evidované publikace a to v jakémkoliv stádiu rozpracování. Systém 
automaticky rozděluje náhled na počty publikací podle roku vydání vždy za poslední 3 roky, starší publikace jsou ve 
sloupci Všechny. 
Ostatní  čekárny – adresáře jsou naše pracovní, do nichž nemá přístup běžný uživatel. 
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2. Záznamy dle stavů  
Mé záznamy – všechny záznamy, které jste jako přihlášený uživatel vložil do systému nebo je vám správce jako 
prvnímu autorovi přidělil k opravám a v jakém stádiu (stavu) se „záznamy“ nacházejí  
Hledejte vždy rozpracovaný, uložený nebo vrácený (to jsou záznamy, které jsou k opravám). 
Pozor ve vstupu mé záznamy ‐ nejsou všechny publikace, ve kterých jste jako autor, ale jen ty které vám byly 
přiděleny, nebo jste je do systému vložil. 
 
Popis stavů a jejich grafické zobrazení 
 Rozpracovaný ‐ S tímto stavem se vždy uloží záznam, který není kompletně vyplněn nebo jsou 

v něm vyplněny pole ve špatném tvaru – např. špatně kód jazyka. Tento stav slouží pro případy, 
kdy např. uživatel uprostřed zadávání záznamu zjistí, že mu chybí některý z potřebných údajů, 
např. ISSN a chce se k němu později vrátit, uloží záznam jako rozpracovaný a po dohledání 
chybějících podkladů se k němu vrátí a doplní jej. Uživatel má právo editace záznamu s tímto 
stavem. 

 Uložený – Stav, kdy je záznam uložen a je podle uživatele kompletní, ale než jej postoupí ke 
kontrole správci, chce se k němu ještě vrátit a zkontrolovat. Uživatel má oprávnění editovat 
vlastní záznamy s tímto stavem. 

 Ke kontrole – Stav, kdy je záznam poslán ke kontrole správci. Záznam je podle uživatele 
kompletní a uživatel se k němu již nechce vracet, uloží ho se stavem Ke kontrole, což je podnět 
pro správce, že může začít se záznamem pracovat. Uživatel již nemá právo editace. 

 Kontrolovaný – Stav, kdy záznamy ze stavem ke kontrole převezme správce a kontroluje je. 
Oprávnění editovat tyto záznamy má pouze správce. 

 Přijatý ‐ Pokud správce zkontroluje záznam a považuje ho za vyhovující, změní jeho stav na 
přijatý. Tuto změnu může provést pouze správce, vkladatel už nemá oprávnění editovat tento 
záznam. 

 Vrácený ‐ V případě, že záznam není vyplněn správně, správce změní jeho stav na vrácený a 
v poznámce u záznamy jsou popsány chyby nebo požadavky na doplnění. Uživatel opraví chyby v 
záznamu a opět ho pošle správci ke kontrole. 

 Publikovaný ‐ Záznam, který je zpřístupněn ve veřejné části systému pro veřejnost a je volně 
vyhledatelný na internetu (prostřednictvím modulu OBD‐Public).Právo na editaci tohoto záznamu 
má pouze správce. 

 
 
Záznamy mého pracoviště – novinka ve verzi 2.6 
Mé pracoviště – všechny záznamy v databázi, ve kterých jsou autoři z „mého“ pracoviště, ať je do systému vložil 
kdokoliv. Podle stavu lze poznat, které záznamy jsou hotové (přijaté a publikované) a které je za pracoviště ještě 
potřeba  dodělat  (stav  ‐rozpracovaný,  uložený  nebo  vrácený  ‐  to  jsou  záznamy,  které  jsou  k opravám  nebo 
k dopracování). Eventuelně kontrolované správcem (ke kontrole nebo kontrolovaný). 
Kliknutím  na  šedý  řádek  celkem  –  lze  rychle  vyhledat,  prohlédnout  a  vytisknout  všechny  publikace  za  vaše 
pracoviště, které jsou v systému od roku x do roku y, ať již v jakémkoliv stavu (hotové nebo nehotové). 
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OBECNÉ VYHLEDÁVÁNÍ 
Tlačítko je zobrazené na hlavní stránce OBD 2.6, slouží pro vyhledávání záznamů v celé databázi 
publikací.  Po  stisknutí  se  otevře  okno  s názvem  Filtrování  v  rozšířeném  tvaru,  ve  kterém  si 

vyberte ze seznamu a možností to, co zrovna potřebuje. Na výběr je mnoho, některé jsou určeny spíše pro správce 
než pro běžného uživatele. (viz obr. níže) 
Po nastavení všech vašich parametrů pro vyhledání ‐ se vyhledání záznamů provede po kliknutím na tlačítko Aplikuj 
filtr v dolní části okna. 
Tlačítko Zrušit všechny filtry v dolní části okna vymaže všechny předvyplněné nastavení výběru. 
 
Práce s oknem – ovládací tlačítka 

Ikonou    v  záhlaví okna můžeme náhled  změnit  tak,  že  vidíme  pouze název  každého  filtru  a  červeně  zadané 
kritérium pro  vyhledávání  záznamů.  Ikonou   na  konci  řádku příslušného  filtru otevřeme  formulář pro  změnu 
údajů, které chceme vyhledat.  
Kliknutím na slovo Vymazat na konci řádku s názvem filtru vymažeme všechna zadaná kritéria v příslušném filtru.  
Příkaz Vymazat vše ve spodní části okna provede totéž se všemi filtry najednou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro potřebu běžného uživatele lze použít tyto filtry: 
 
1. Filtr s názvem VYHLEDÁVÁNÍ – výběr roků, zdroje  a záznamů s IF, aj. 

Výběr podle roku (roků) – v políčku s názvem Rok nebo V letech zadejte buď jeden nebo rozpětí let od – do 
Výběr podle názvu zdroje – v políčku s názvem Název zdroje zadejte výběrem z číselníku název časopisu, příklad 
jaké publikace 3.LF jsou publikované v časopise Circulation 
Výběr článku co jsou nebo jdou do RIV – v políčku s názvem Hledej všude napište slovo RIV  
Výběr podle hodnoty IF či publikací s IF – v políčku s názvem Podle IF  – zadejte hodnotu větší nebo rovno 
0.0001 – příklad všech publikací s IF, nebo lze zadat i hodnota IF vyšší než 3.0000, než 7.000 apod. 

 
2. Filtr s názvem Autoři – vyhledání publikace od konkrétního autora – výběr buď volným textem nebo vybrat 
jméno autora z číselníku 
3. Filtr s názvem Stavy –výběr podle stavu záznamu, hotové publikace nebo jen ty k doplnění, apod. 
4. Filtr s názvem Formy – výběr podle druhu publikace – příklad: celá kniha, kapitola, článek, sborníkový příspěvek 
5. Filtr s názvem typ vlastní práce – výběr podle typu publikace, příklad článek původní, abstrakt, odborná 
monografie, učebnice, článek s IF – lze vybrat pouze jeden typ 
6. Filtr s názvem Granty – výběr publikací, které jsou či nejsou spojená s grantem, další rozšiřující možnosti výběru 
– detailní číslo grantu, poskytovatel – apod. Pro výběr a výstup všech publikací ke grantu je lepší použít jinou 
možnost – buď přístup z modulu Granty ‐  kde jsou všechny publikace ke grantu od jakéhokoliv autora z 3. LF anebo 
jít do číselníku grantů v OBD – najít si jej podle čísla grantu nebo výzkumného záměr a kliknout na číslo ve sloupci 
PBZ – což jsou publikace ke grantu 
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VYHLEDÁVÁNÍ (FILTROVÁNÍ) – VÝBĚR PUBLIKACÍ ZA PRACOVIŠTĚ 
Rychlý výběr ‐ mé pracoviště ‐ vstup z tabulky záznamy dle stavů – vyber pracoviště celkem 

Kliknutím  na  v  tabulce  Záznamy  dle  stavů mé  pracoviště  řádek  celkem  se  dostane  k zobrazení  záznamů 
publikací všech autorů z vašeho pracoviště od roku x do roku y. Po kliknutí na šipku se zobrazí tzv. stručný seznam 
záznamů o publikacích – hlavní okno– tj. okno se záznamy.  

Pro  zúžení  dotazu  a  další  výběr  záznamů můžete  použít  tlačítko    v horní  liště  (Vyhledej)    ‐  viz  informace 
k obecnému vyhledání‐ a doplnit jej o další parametry, ale není to nutné. (Při výstupu se dá seznam za pracoviště 
roztřídit podle roku, autorů, atp. – viz část tisk, export.). 
 

VYHLEDÁVÁNÍ (FILTROVÁNÍ) – VÝBĚR VŠECH PUBLIKACÍ JEDNOHO AUTORA 
2. možnosti vyhledání:      a) přes číselník autorů          b) pomocí ikony vyhledej 
 
a) Přes číselník autorů 
Z hlavní stránky po přihlášení – vyberte v levé navigaci OBD ‐ pak vyberte v navigaci OBD‐správa – potom vyberte 
v navigaci  –  OBD‐Číselníky  a  potom  vyberte  Číselník  autorů.  V levém  okně  se  objeví  seznam  všech  autorů 
v číselníku (viz obr.) – zadejte hledané jméno. Po nalezení jména –klikněte v řádku jeho jména na číslo ve sloupci 
PBZ –a zobrazí se všechny publikace autora, které jsou evidované v OBD. 
 

 
 
b) Pomocí ikony vyhledej 
Z hlavní stránky po přihlášení – vyberte v levé navigaci OBD 2.6 vstup. Objeví se hlavní stránka OBD 2.6 s tabulkami 
záznamů.  

Zvolte tlačítko vyhledat a ve filtru Autoři (ve spodní části okna s názvem autoři) – buď vyberte 
hledaného autora z číselníku   nebo vepište jeho příjmení do prázdného pole Příjmení a Jméno 

a po té úplně dole zvolte Aplikuj filtr. Tím potvrdíte výběr a vyhledání se provede.  
 
Při výběru pomocí volného textu (vepsáním příjmení a jména) se vám mohou vyhledat i publikace, které nechcete. 
Hledání se totiž provádí tak, že hledá text*a cokoliv za ním. Tzn. napíšete‐li Čermák, vyhledává Čermák, Čermáková, 
Čermákovec, Čermákovský …  
 
Výběr přes číselník je přesnější. 
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PROHLÍŽENÍ VYHLEDANÝCH ZÁZNAMŮ, event. jejich další SELEKCE, OZNAČENÍ 
Co vidíte po výběru a vyhledání – stručné zobrazení záznamů ‐ viz obr 
Po zadání výběru a vyhledání je zobrazeno tzv. hlavní okno se záznamy – seznam vyhledaných publikací– viz obr. 
Vyhledané  záznamy  se  řadí  automaticky  podle  prvního  autora  v publikaci  a  je  zobrazeno  Vše  vyhledané  – 
v druhém  řádku  tlustě  označeno  slovo  Autor  (tj.  způsob  řazení)  –  lze  si  seznam  přeřadit  podle  názvu  práce  – 
kliknutím v druhém řádku na Titul, listovat se dá podle písmen abecedy. 
 
V horní liště 1. řádka ‐jsou ikony pro ovládání a navigační tlačítka– šedý pruh nad písmeny abecedy. 
V bílém poli jsou seznamy publikací. 
Pole  TI  je název, poli AU  autoři, pole  SO  –  časopis, název  celé  knihy  (pokud  je publikace  kapitola nebo  stať  ze 
sborníku), pole RPT – je námi nastavená citace, typ práce, IF, granty a další údaje např. k RIV k záznamu pro rychlou 
orientaci k publikaci. Pole FO – je literární forma (použitá šablona ‐ formulář pro vyplnění) 
 
Vpravo  jsou  informace: ve které čekárně (adresáři)  je záznam uložen,  ikona stavu záznamu (viz výše), někdy tam 
může být písmeno S (což znamená, že se jedná o specifický výzkum, není ke grantu, ale záznam jde do RIV), nebo 
písmeno N  (neuplatněný  výsledek,  tj.  publikace,  která  ještě  nevyšla,  ale má  jít  do  RIV  ‐  na  3.LF  se  nepoužívá). 
Mohou tam být také další ikony, označující, že v záznamu je chyba nebo nějaká informace od správce. 
 
Šedě je označen záznam, na kterém zrovna jste a který si prohlížíte – na který máte kurzor. 
Na stránce se posouváte posuvníkem vpravo nebo kliknutím na záznam. V okně je zobrazeno nejvíce 100 záznamů, 
další listy a počty zobrazených záznamů vidíte tzv. v plovoucích oknech – viz níže vybraná navigační tlačítka. 
 

 
 
V horní liště jsou navigační tlačítka – pro potřeby tisku nebo případně označení nebo prohlédnutí detailu 
záznamů či listování jen některých záznamů z výběru využijete tyto ikony: 

Označování záznamů ‐  chcete‐li ještě vybrat z vybraných 

 - Označí všechny zobrazené záznamy  

 ‐ Odznačí všechny zobrazené záznamy 
Nebo si 2x  klikněte na záznam, který chcete označit či odoznačit. 

 Pokud si některé záznamy označíte – tímto tlačítkem změníte náhled seznamu na zobrazení pouze na vaše 
označené 
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Otevření plovoucích oken ‐  chcete‐li se podívat na detail k publikaci nebo máte vyhledané více 
záznamů než 100 a potřebujete jít na další stránku 

 ‐ ikona pro otevření plovoucích oken (horní šedá lišta). 
Po kliknutí se otevírají 2 plovoucí okna 
 
1. menší horní okno (bílý podklad ‐ okno s názvem zobrazené 
záznamy – obsahuje informace o celkovém počtu zobrazených 
záznamů, o počtu označených, červeně je zobrazena definice 
vašeho výběru a číslo pod – je počet stran na kterých se záznamy 
zobrazují, kliknutím na čísla listujete mezi stránkami zobrazených 
záznamů, máte‐li jich více než 100.) 
 
2. v dolním šedém okně jsou zobrazeny podrobnosti a detaily 
k publikaci, přestože je pro vás záznam již uzavřen. Kliknutím na 
záložky (obecné informace, specifické informace, metadata, 
autoři, report) – můžete prohlížet všechny uložené údaje ke 
konkrétní publikaci.  
V záložce obecné a specifické informace jsou obvyklé údaje o 
publikaci, granty, anotace, body, IF, atp.  
V záložce metadata jsou informace o tom, kdo a kdy záznam 
vložil, historie změn, ID záznamu v OBD, event. www link na 
publikaci– je‐li uveden. 
V záložce report – je vzor tiskového výstupu citace publikace 
podle nadefinovaných variant reportů správcem. 
 
Pro pohyb směrem nahoru a dolů v šedém okně se používá posuvník umístěný v šedém okně. 
 
 

TISK NEBO EXPORT – ULOŽENÍ VYBRANÝCH ZÁZNAMŮ 
Pokud máte vybrané záznamy a chcete si tyto záznamy uložit nebo 

vytisknou –zvolte z horní lišty tlačítko Tiskárna  .  
Otevře se okno s nabídkou nastavených výstupů ‐ exportů pro tisk a 
uložení a z něj si nějaký vyberte– viz obr. 
 
V první části si můžete vybrat formáty citací podle předdefinované sady 
dodavatelem. 
V druhé části – reporty z OBD Report jsou nastavené různé formáty citací 
s různými údaji nastavené správcem – přímo pro potřebu 3. LF. 
Výstup Citace1‐základ – je základní citace podle normy, neobsahuje 
informace ke grantům nebo RIV, Citace2 a Citace3 – jsou rozšířené o další 
údaje. Z názvu lze poznat co obsahují. Vyberte si jaký Vám bude vyhovovat 
lépe.  
Chcete‐li či potřebujete‐li jiné formáty výstupu citací (kontaktujte správce 
PhDr. M. Hábovou). 
 
Ve třetí části Statistické výstupy – si můžete zobrazit námi nastavenou 
statistiku – počty publikací – prozatím na autory a na pracoviště. (Promítá 
se pouze na zobrazené záznamy, chcete‐li statistiku za celou fakultu – 
vyberte všechny záznamy z databáze, event. je omezte rokem – roky.) 
Ve čtvrté části je výstup  XML  – pro RIV – je určeno jen pro správce. 
 
Po výběru formátu citací pro export nebo tisk (klikněte na správný formát) se v novém okně prohlížeče se zobrazí 
seznam literatury naformátovaný podle vybrané šablony pro citace (viz obr.). 
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Nahoře je název exportního formátu – tedy to jaký formát jste vybrali a  podle kterého se citace generují. Záměrně 
nejsou záznamy očíslovány, neboť při použití třídění ve výstupu by se čísla neměnila a některé výstupy podle filtrů 
je nutné ještě  upravit ‐viz poznámky z praxe a doporučení pro použití třídění pro tisk.  
Dále  si  pak můžete  citace  dále  třídit  podle  dalších  vybraných možností.  Podle  autora,  roků,  forem,  autorů  a 
pracovišť, atd. Nedoporučuji po zkušenostech z praxe používat některé varianty třídění. 
 
Po ukončení všech úprav (nebo způsobu pro třídění) zvolte pro tisk – tisk přímo z prohlížeče nebo soubor uložte 
pomocí ikon vpravo nahoře – ikony pro uložení do souboru  word, excel, pdf. 
Při ukládání velkého množství záznamů někdy systém nestačí požadavek zpracovat a nejdou soubory uložit, jediná 
cesta je ‐ otevřít prázdný soubor ve wordu a data cestou copy a paste do něj vložit. 
 

Zkušenosti z praxe a doporučení pro použití třídění pro tisk nebo uložení záznamů: 
 

DOPORUČENÉ TŘÍDĚNÍ – PRO VÝSTUPY ‐ CELÉ PRACOVIŠTĚ 
 
1. Nejméně problémové třídění a nejméně pracné –podle roku – soubor není nutné vůbec upravovat a je hotovo. 

Můžete však samozřejmě změnit fonty, velikost nadpisů, přidat číslování, atp. 
 

2. Třídění  podle  autora  –  tento  výstup  vyžaduje  značné  úpravy  a  seznam  je  dost  dlouhý.  Zobrazuje  se  totiž 
jakýkoliv autor, který se vyskytuje ve vyhledaných záznamech, u autorů, kteří nejsou v číselníku se nezobrazují 
seznamy publikací, ale ti kteří v číselníku jsou publikace uvedeny mají (i když již nejsou aktivní zaměstnanci nebo 
z jiného pracoviště). Tento výstup  je dobré uložit a před tiskem  jej  ještě upravit a promazat. U tohoto typu se 
někdy  stává  (záleží na počtu  záznamů) –  že  tlačítka pro uložení do  souboru word, excel nemusí  fungovat a 
systém hodí  chybu. Pokud  tento  výstup  chcete  takto  vytříděný uložit nezbývá, než otevřít prázdný  soubor  ve 
wordu a data cestou copy a paste do něj prázdného souboru vložit. 

 

3. Třídění podle autora a forem –  je pěkný výstup – ale platí pro něj stejné poznámky  jako k třídění pro autora. 
Nutno ještě ručně upravit a promazat a vybrat ty autory z vašeho pracoviště.  

 

Jiné varianty třídění pro výstup publikací za celé pracoviště nemají význam. 
 
DOPORUČENÉ TŘÍDĚNÍ – PRO VÝSTUP ‐ JEDEN AUTOR 
 

1. Použijte třídění podle roků a formy 
 

Jiné varianty třídění pro výstup publikací za autora nemají význam. 
 

Instruktáž, technickou pomoc, nastavení atd. zajišťují správci systému OBD: PhDr. V. Musil, PhDr. M. Hábová. 
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