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Výhody 

• Persistentní identifikátor zůstává uživateli napořád, i 

když změní své pracoviště nebo zaměstnavatele 

 

• Umožňuje v jednom profilu spravovat záznamy 

publikací z různých zdrojů, projektů a jiné odborné 

činnosti 

 

• Usnadňuje sdílení profilu s ostatními vědci 

 



Využití 

• Při zasílání článku do časopisu (vydavatelé vyžadující ORCID) 

• Při odstraňování problémů s různými variantami jmen autorů 

• K odlišení autora od jiných autorů se stejným jménem 

• Základní princip pro práci s daty “jednou vložit, využít 

mnohokrát” 

• Lze využít např. pro identifikaci autora v rámci hodnocení VaV 

vůči RVVI (ORCID je integrován do OBD) 

• Vláda ČR schválila v lednu 2016 Koncepci IS VaVaI na 

období let 2016-2020, ve které v bodě 6.1.2. uvažuje o 

implementaci ORCID a dalších identifikátorů. 

• V březnu 2018 byly do IS VaVaI doplněny pole ORCID, 

Scopus Author ID a ResearcherID (zatím nepovinné) 

 

 

https://orcid.org/content/requiring-orcid-publication-workflows-open-letter


ORCID na VŠB 

• VŠB-TUO se stala od roku 2017 členem organizace 

ORCID 

 

• Členství přináší řadu výhod a jednou z nich je 

možnost integrovat systém ORCID do UNISu 

(institucionálního systému managementu identit) 

 

• Integrace usnadní zájemcům z VŠB-TUO vytvoření 

účtu ORCID a nebo jeho propojení s již existujícím 

účtem 



www.vsb.cz → InNET 

http://www.vsb.cz/








 



Po přihlášení Vás 

systém upozorní, že 

VŠB-TUO požádal o 

přístup k profilu. 

 

Jedná se o přístup k 

základním údajům → 

heslo a soukromé 

informace k nim 

nepatří. 



Úspěšné propojení 



Po přihlášení 

můžete: 

 

upravovat 

osobní údaje 

(1), vzdělání (2), 

zaměstnání (3), 

doplňovat granty 

(4) a připojovat 

záznamy (5) 

1 

2 

3 

4 
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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/#/) 

● nebo v ORCID -> Works -> Add works -> Search & link a vybrat Scopus – 

Elsevier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Následně pokračovat podle průvodce 

 

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


Propojení ORCID a ResearcherID 

● obousměrná komunikace ResearcherID ⇄ ORCID 

● ve svém profilu ResearcherID přes nabídku: Exchange data 

with ORCID nebo v ORCID -> Works -> Add works -> Search 

& link a vybrat ResearcherID  

● nedovolí importovat duplicitní záznamy 

 

 



Zdroj a deduplikace záznamů 



Zobrazení v 

dalších 

systémech 

VŠB-TUO  



Užitečné odkazy 

• Web ústřední knihovny: https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-

sv/publikovani/orcid/ 

• KLEMPOVÁ, Lenka. Jak si založit a používat ORCID na VŠB-

TUO. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/125560 

• KLEMPOVÁ, Lenka. ORCID jedinečný a trvalý identifikátor 

vědce. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/121236 

• RYGELOVÁ, Pavla. ORCID : Open Researcher & Contributor 

ID. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/130361 

• FAQ: https://support.orcid.org/knowledgebase/topics/121836 

• Znalostní báze: https://support.orcid.org/knowledgebase 

 

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
http://hdl.handle.net/10084/125560
http://hdl.handle.net/10084/121236
http://hdl.handle.net/10084/130361
https://support.orcid.org/knowledgebase/topics/121836
https://support.orcid.org/knowledgebase


ORCID 

• Mějte svojí publikační činnost přehledně 

pohromadě na jednom místě 

 

• Je to snadné, rychlé a jednoduché 

 

• Připojte se ještě dnes! 



Děkuji za pozornost. 

 

Dotazy? 
 

tomas.inspektor@vsb.cz 


