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Program

Představení aplikace VaVeR a ukázka práce s ní.



Průběh akce

Seminář probíhal na půdě Ministerstva dopravy ČR a pořádal ho Úřad vlády ČR. Výklad
vedla Jana Fiačanová a zaměřen byl na uživatele aplikace VaVeR tedy takzvané příjemce.

Nejprve si však ujasníme několik důležitých pojmů, které nám pomohou se zorientovat
v předkládaném tématu, a tak lépe pochopit, čeho se vlastně školení týkalo.

• Příjemce. Příjemce dotace na nějaký výzkum, např. vysoká škola. Vypracovává výsledek.

• Poskytovatel. Ten kdo poskytuje peníze na daný výzkum, zřizovatel, kdo dává instituci-
onální podporu, např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

• https://www.rvvi.cz/. Jde o hlavní portál systému pro zpřístupnění výsledků vědy
a výzkumu v ČR, IS VaVaI. Kromě řady důležitých odkazů, o kterých bude ještě řeč,
na něm nalezneme rozhraní pro jednotlivé veřejné databáze: CEA (centrální evidence ak-
tivit výzkumu), VES (evidence veřejných soutěží ve výzkumu), CEP (centrální evidence
projektů výzkumu) a RIV (rejstřík informací o výsledcích výzkumu). Z této adresy se lze
dostat do jednotlivých databází, vyhledávat v nich konkrétní položky, resp. informace
o výše zmíněných objektech zájmu, a ty si posléze exportovat ve formátech vhodných
ke zpracování v tabulkových procesorech (.xml,.ods nebo.csv). Databáze jsou přístupné
volně.

https://www.rvvi.cz/


• https://www.rvvi.cz/prijemce/. Na této adrese je Rozhraní příjemců dotací.
Po registraci do IS VaVaI u Úřadu vlády vám zde bude vytvořen osobní cloudový da-
tový prostor, malé soukromé úložiště na němž si po přihlášení můžete spravovat vámi
vytvořené záznamy o výsledcích (vědy a výzkumu; články, publikace, patenty. . . ). Toto
soukromé úložiště je dál rozděleno do tří pracovních „podprostorů“ či „podprostředí“
reprezentovaných jako záložky:

• R-nové; pro práci se záznamy o nových výsledcích, Z-změny; pro práci se záznamy
o změnách v záznamech o výsledcích, V-vyřazené; pro práci se záznamy o vyřazeních
záznamů o výsledcích z databáze RIV.

• VaVER. Je v podstatě cloudová aplikace. VaVER znamená: věda a výzkum, editační roz-
hraní. Skrz toto rozhraní spravujeme záznamy na našem úložišti. Je tím, co vidíme a s čím
pracujeme. Nahrazuje bývalý VKLAP. Jeho hlavním smyslem je ze záznamů, které v něm
vytvoříme, vygenerovat soubory, takzvané dávky. Jedna dávka je vždy od jednoho pří-
jemce jednomu poskytovateli a vypadá jako soubor.vav. K dávce je zpravidla připojena
tzv. průvodka, soubor.pdf, kde je zaznamenáno kdo a kdy záznam vytvořil a další nále-
žitosti. Může být připojen i logovací soubor.txt.

• RIV – Veřejná databáze záznamů o výsledcích vědy a výzkumu.

https://www.rvvi.cz/prijemce/


• Propojení a workflow. Samotná databáze a „pracovní podprostory“ nejsou propojené, ne-
boli to, co vytvoříme v aplikaci VaVER, se v RIV (VaVER ale vytváří dávky i pro ostatní
databáze) neprojeví. Takto to funguje: Vědci či vědkyni otisknou článek v odborném ča-
sopise, jenž je výsledkem nějakého výzkumu. Příjemcem pověřený člověk, zaregistro-
vaný u Úřadu vlády, se přihlásí do IS VaVaI a vytvoří pomocí VaVeRu záznam o tomto
výsledku, přitom se tento záznam přirozeně uloží na jeho osobním cloudovém úložišti,
v dané „záložce“, podle toho jestli je to nový záznam, změna, nebo vymazání, kde s ním
lze dále pracovat. Poté onen záznam exportuje jako dávku. Podle pokynů svého poskyto-
vatele bud’ podepíše nebo nepodepíše průvodku. Potom dávku, jako zástupce příjemce,
posílá poskytovateli. Poskytovatel si dávku „přečte“ a pak předá Úřadu vlády, který pro-
vede změny v RIVu.

• Průvodka. V podstatě protokol o vytvoření záznamu o výsledku. Sama průvodka nemá
oficiální povahu, její podoba je čistě věcí příjemce a poskytovatele. Číslo jednací průvodky
je pouze interní záležitost, jinými slovy IS VaVaI je jedno, co v něm bude. Jedná se ale
o povinný údaj, proto je třeba jej vyplnit.

Další věcí, užitečnou zmínit hned zkraje, jsou důležité dokumenty. První várka se nachází
na hlavní stránce portálu pod odkazem „nápověda rozhraní“. Najdeme zde naprosto zásadní
Manuál příjemce pro práci s VaVER a Manuál pro poskytovatele. V nich je detailně popsán
způsob práce s VaVERem z obou pohledů.



V oddílu Dokumenty ke stažení najdeme „Dokumenty k administraci obsahu formulářů“,
jenž začínají: Informační oblast pro. . . Nejedná se o nic jiného než o detailní popis jednotlivých
polí, které ve VaVERu nalezneme. Soubor zobrazených polí se samozřejmě mění podle toho,
jak VaVER používáme. To jsou právě ty informační oblasti. Společně s Manuálem příjemce jsou
nejdůležitějšími materiály.

Dál si můžeme prohlédnout přehled číselníků, výklad kódů, jež se mohou objevit v jednot-
livých polích. Obsahuje i historické hodnoty.

Následují technické specifikace. V nápovědě k rozhraní je to „Seznam chybových hlášení
WKS“, a v sekci ke stažení pak „Struktury XML 2016 A a B“, definice bývalé podoby formátu
dávky. Soubor.vav je aplikací XML.

Nakonec poměrně důležité, avšak k samotnému IS VaVaI vztahující se pouze nepřímo, in-
formace k nové metodice přerozdělování veřejných peněz. K nalezení též v oddílu „Dokumenty
ke stažení“.

Zastavme se ještě na hlavní stránce portálu u odkazu „Webová kontrolní služba“. Jak jeho
název napovídá, pomůže nám ověřit, zda jsou námi vygenerované dávky v pořádku a můžeme
je tedy bez obav poslat dál.

Samotný IS VaVaI se po nedávných nepříjemnostech a peripetiích poměrně solidně zmáto-
řil. Byt’ Úřad vlády původně nechtěl vyvíjet své vlastní rozhraní, byl k tomu okolnostmi donu-



cen. Lze konstatovat, že se jim to povedlo. Web samotný a následně i rozhraní VaVER má stříz-
livý, až minimalistický design. Prezentace informací je jasná, stručná a přehledná, což je jedině
dobře. Hlavním tématem je formulář. Vyhledávání v databázích i vytváření záznamů ve VaVRu
se tak nese v duchu vyplňování příslušných hodnot do příslušných polí.

Práce s veřejně přístupnými databázemi ničím nepřekvapí. Jedině snad zaškrtávací po-
ložka „Výpis výsledků – zobrazit ve vyhledávání jednotlivé výskyty výsledků“ může být trochu
zrádná. Pokud chceme vidět ty samé výsledky vkládané však různými lidmi odděleně, je třeba
ji zaškrtnout.

Hledání v databázích použijeme často i při práci s VaVERem. Pokud totiž chceme upravit
výsledky z RIVu, například odeslat změnu nebo vyřazení, do editoru je dostaneme tak, že manu-
álně přes schránku zkopírujeme id výsledku pojmenované „Kontrolní číslo“ (ostatní informace
o výsledku) do VaVERu. Znamená to tedy vyhledat výsledek, zkopírovat jeho kontrolní číslo,
otevřít VaVER a vložit jeho kontrolní číslo.

Velmi užitečná možnost při vyhledávání v databázích je exportovat nalezené výsledky jako
formát vhodný pro tabulkové procesory a to i všechny nabízené formáty (XML, ODS, CSV)
v jediném kroku.

Používání editoru záznamů je také o formulářích a jejich vyplňování. Nejprve je však nutné
se zaregistrovat na adrese https://www.rvvi.cz/prijemce/registrace. Je třeba upo-

https://www.rvvi.cz/prijemce/registrace


zornit na skutečnost, že jako registrační e-mail je přijímána pouze doména organizace. Takže
@tul je správně, @seznam nebo @gmail naopak špatně, @info se toleruje jenom výjimečně. Pokud
se při zadání IČO organizace objeví červený čtvereček, znamená to, že není zapsaná v registru
subjektů.

Ve VaVERu, jak už bylo řečeno na začátku, můžeme tvořit záznamy ve třech kategori-
ích: nové, změny a vyřazené. Vybereme tedy kategorii, kterou chceme tvořit, a otevře se nám
příslušný formulář. V něm pak vyplňujeme políčka podle pokynů, resp. podle jejich popisek.
Pro přehlednost jsou údaje rozdělené do jednotlivých skupin reprezentovaných „záložkami“
na horní straně jednotlivých obrazovek- např. hlavní údaje o výsledku, tvůrci výsledku atd. For-
mulář tedy nevidíme celý najednou, „listujeme“ v něm po skupinách.

Při přechodu z jedné skupiny do druhé je nutné si provedenou práci uložit, jinak se ztratí.

Vypracované záznamy můžeme z editoru samozřejmě exportovat, ale můžeme je i impor-
tovat ze souboru nebo přes kontrolní číslo z databází. Je třeba pamatovat, že každý záznam má
svůj stav: rozpracováno, připraveno, exportováno. Rozpracované záznamy nelze exportovat.

Exportované záznamy se v základním nastavení samočinně skrývají, pokud je chceme
znovu vidět, musíme to zvlášt’ povolit volbou „Exportováno: ano“.

Jelikož pracujeme ve webové aplikaci a neprohlížíme jednotlivé stránky, je třeba „zapome-
nout“ na vlastní funkce prohlížeče a používat pouze tlačítka programu. Tedy pokud se chceme



vrátit např. z detailu záznamu na seznam všech záznamů, používáme pouze „zpět“, které nám
nabízí sám VaVER.

VaVER se stále vyvíjí, takže můžeme očekávat postupné zlepšování. Například ted’ se pra-
cuje na API (aplikční rozhraní) aby jej bylo možné propojit s informačními systémy jednotlivých
příjemců i poskytovatelů.

Už nyní má ale oproti svému předchůdci výhody. Pro doplnění již odeslané dávky není
déle třeba znovu celou dávku společně s doplněnými záznamy vytvářet a odesílat. Stačí „za ní“
poslat další malou dávku a oni se pak u poskytovatele „spojí“, nová dávka v rámci jednoho
termínu nevymaže tu předchozí. Taky v něm můžeme v rámci jediného kroku exportovat více
dávek pro více poskytovatelů najednou, protože VaVER je automaticky rozdělí, přičemž je jedno,
pod jakým poskytovatelem jsme do systému přihlášeni.

Pokud však chceme jeden výsledek exportovat jako novou dávku pro více poskytovatelů,
musíme to udělat ručně: exportovat, přehodit stav, editovat, znovu exportovat- na vylepšení
se pracuje.

VaVER je s VKLAPem zpětně kompatibilní, tedy lze do něj nahrát soubory připravené v jeho
starším předchůdci, musí se ovšem přejmenovat (viz manuál příjemce).

A tím končí stručné představení nového editoru a práce s ním. Více informací a detailní
instrukce pro práci hledejte v už zmíněném manuálu příjemce.


