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Koncepce rozvoje IS VaVaI 2016-2020

6.1.2. Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků 
prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů: 

ORCID, ResearcherID, Scopus ID

“Číselníky a identifikátory datových prvků jsou klíčovým segmentem každého informačního systému. 
Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru výzkumných pracovníků, kteří jsou evidováni v IS 
VaVaI, umožní dokonalou identifikaci osob i při podobných, stejných či chybně uvedených jménech. 

Z důvodu ochrany osobních údajů nelze pro tento účel použít rodné číslo.”

Porovnání ID: Identifikace vědeckých pracovníků - IPN Metodika (2015)
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http://metodika.reformy-msmt.cz/cs/cck?file=vloz_soubor&id=519&task=download


Vydavatelé a ORCID
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Vydavatelé a ORCID
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Členství VŠB-TUO v ORCID
- od r. 2017
- základní členství v organizaci ORCID, roční poplatek cca $5000
- organizace ORCID nezisková, stojící nad komerčními platformami (WOS, 

Scopus), zároveň otevřená pro spolupráci s jinými systémy (Altmetrics apod.)
- základní princip pro práci s daty “jednou vložit, využít mnohokrát”
- propojení pomocí členského API s univerzitním systémem identit (UNIS)
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ORCID na VŠB-TUO
1. UNIS - založit a/nebo propojit ORCID
2. Telefonní seznam
3. OBD
4. Institucionální přihlášení přes Shibboleth 

(využití osobního čísla a LDAP hesla pro 
přihlášení do ORCID)

Vytvoření profilu přes UNIS

neboli 

Propojení ORCID ID a osobního čísla

INNET ⇒ IDENTITY MANAGEMENT ⇒ VSTOUPIT 

DO SYSTÉMU ⇒ MOJE NASTAVENÍ ⇒ ORCID ⇒ 

ZVOLIT ODKAZ
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ORCID na VŠB-TUO
1. UNIS - založit a/nebo propojit 

ORCID
2. Telefonní seznam
3. OBD
4. Institucionální přihlášení přes 

Shibboleth (využití osobního 
čísla a LDAP hesla pro 
přihlášení do profilu ORCID)
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Správa účtu ORCID
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Správa účtu ORCID

1. zobrazení účtu
a. zobrazení jména
b. jak vidí můj účet ostatní
c. kód pro web

2. doplnění profilu
a. oblast zájmu
b. odkaz na webové stránky

3. Vzdělání
4. Afilace
5. Projekty
6. Záznamy publikací
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Pokročilá správa účtu ORCID

1. české rozhraní
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Propojení ORCID, Web of Science, 
Scopusu
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Propojení ORCID a Scopus
● jednosměrná komunikace Scopus ⇒ ORCID
● ve svém profilu AuthorID přes nabídku: Add to ORCID 

(https://orcid.scopusfeedback.com/#/)
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https://orcid.scopusfeedback.com/#/


Propojení ORCID a Web of Science (RID)
● obousměrná komunikace ResearcherID ⇄ ORCID
● ve svém profilu ResearcherID přes nabídku: Exchange data with ORCID
● nedovolí importovat duplicitní záznamy
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Správa publikací v ORCID
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CROSSREF a další zdroje
The Crossref auto-update process is granted from a message within your ORCID Inbox (Crossref is currently the 
only system which uses the ORCID Inbox to send auto-update requests). The request is sent to your ORCID 
Inbox after a publisher submits a new work to Crossref, with your ORCID iD embedded in the metadata. If you 
choose to grant long-lasting permissions, Crossref will then update your record automatically whenever a 
new work associated with your ORCID iD is found in their system - from any publisher. If you do not want to 
grant permission to update your record with the new work, archive the notification from Crossref.

Znalostní báze: https://goo.gl/shXkDf 

CROSSREFhttps://www.crossref.org/ 

DATACITE https://www.datacite.org/ 

BASE https://www.base-search.net/ 
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https://support.orcid.org/knowledgebase/articles/665437-orcid-inbox-notifications
https://goo.gl/shXkDf
https://www.crossref.org/
https://www.datacite.org/
https://www.base-search.net/


Deduplikace záznamů
Návod:

https://orcid.org/blog/2014/12/11/new-feature-f
riday-new-orcid-record-interface 

1. zdroj “rygelová” - záznam přidán ručně
2. zdroj CrossRef - záznam přidán přes 

rozhraní CrossRef
3. možnost změnit preferovaný zdroj
4. zvolený preferovaný zdroj, pod kterým 

se budou shromažďovat všechny 
záznamy se shodným identifikátorem 
DOI

Shodné záznamy z WOS a Scopusu (musí mít 
DOI) se pak v profilu zobrazují pouze jednou.
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https://orcid.org/blog/2014/12/11/new-feature-friday-new-orcid-record-interface
https://orcid.org/blog/2014/12/11/new-feature-friday-new-orcid-record-interface


Nápověda

- FAQ
- znalostní báze
- návody
- návrhy na vylepšení, dotazy
- kontakty
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Užitečné odkazy
Klempová, Lenka. Jak si založit a používat ORCID na 
VŠB-TUO: http://hdl.handle.net/10084/125560

FAQ: https://support.orcid.org/knowledgebase/topics/121836
Znalostní báze: https://support.orcid.org/knowledgebase

Scopus - ORCID: https://orcid.scopusfeedback.com/#/ 
Web of Science - ORCID nápověda: 
https://www.researcherid.com/resources/html/dsy7043-TRS.h
tml
Wiley - ORCID: https://authorservices.wiley.com/home.html

 

Informace na webu ÚK

ORCID 
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/

Kontakt

knihovna@vsb.cz nebo pavla.rygelova@vsb.cz 
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http://hdl.handle.net/10084/125560
https://support.orcid.org/knowledgebase/topics/121836
https://support.orcid.org/knowledgebase
https://orcid.scopusfeedback.com/#/
https://www.researcherid.com/resources/html/dsy7043-TRS.html
https://www.researcherid.com/resources/html/dsy7043-TRS.html
https://authorservices.wiley.com/home.html
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
mailto:knihovna@vsb.cz
mailto:pavla.rygelova@vsb.cz


Děkuji za pozornost.
Dotazy?
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