
KONTAKTNÍ ÚDAJE

KONTROLA TEXTU – PRAVIDLA PRO SOUBOR
| formát – doc, docx, pdf, txt, r� , html, wpd
| rozsah – maximálně 400 stran
| velikost – maximálně 100 MB

DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace o přidělování DOI a službě 
na kontrolu na plagiáty poskytuje stránka Ústřední 
knihovny VŠB-TUO, viz níže.

knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/   
 publikovani/crossref-similarity-check

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ DOI
Ing. Irena Holbová
irena.holbova@vsb.cz
telefon 596 995 529

ŽÁDOST O PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA KE SLUŽBĚ 
SIMILARITY CHECK, JEJICH ZRUŠENÍ ČI ZMĚNU
Mgr. Nela Stebnická
nela.stebnicka@vsb.cz
telefon 596 994 597

ŽÁDOST O SAMOTNOU KONTROLU TEXTU
Mgr. Nela Stebnická
nela.stebnicka@vsb.cz
telefon 596 994 597

TECHNICKÁ PODPORA PRO PŘIDĚLENÍ DOI 
A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SIMILARITY CHECK
Ing. Kateřina Snídalová
katerina.snidalova@vsb.cz 
telefon 596 994 569

KAM DÁL

WEB  E-MAIL
knihovna.vsb.cz  knihovna@vsb.cz

FACEBOOK  BLOG
facebook.com/knihovnavsbtuo  bloguk.vsb.cz

INSTAGRAM
instagram.com/knihovnavsbtuo

LETÁK V DSPACE VŠB-TUO
hdl.handle.net/10084/141773

DOI,
SIMILARITY

CHECK
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JAK ZAŽÁDAT O DOI?
| Je třeba podat žádost adresovanou na pracovníka   
 Edičního střediska.
| Pro každou publikaci je potřeba podat samostatnou  
 žádost.
| Je možné požádat o DOI pro celou publikaci,   
 pro jednotlivé kapitoly nebo jednotlivým článkům   
 sborníku.

Formulář žádos�  je součás�  řízeného dokumentu –  
dostupný ke stažení: 

knihovna.vsb.cz › O knihovně › Dokumenty
a předpisy › Předpisy › Pokyny › Pokyn    
k přidělování iden� fi kátoru DOI

Všechny plné texty s přiděleným iden� fi kátorem DOI 
jsou registrovány do databáze Crossref.

Mezinárodní registrační agentura přidělující DOI,   
nezisková organizace se členy z řad nejrůznějších   
společnos�  a vydavatelů, která:
| spravuje databázi textů nejrůznějšího typu  

 (periodika, knihy, články, sborníky, dizertace,
 technické zprávy atd.) a obsahu (texty vědecké, 
 technické, lékařské, sociálně-vědní i humanitní);

| nezpřístupňuje jejich fulltextový obsah, ale poskytuje  
 provázání mezi nimi → Similarity Check.

CO JE SIMILARITY CHECK?
| Služba na kontrolu plagiátů.
| Využívá so� ware iThen� cate, který ověřuje   
 původnost kontrolovaných textů opro�  celosvětové  
 databázi více než 50 milionů textů (články, knihy,   
 dizertace, miliony webových stránek atd.).
| Funkce Doc-to-Doc Comparison – porovnání dvou   
 až pě�  dokumentů mezi sebou.

JAK ZAŽÁDAT O PŘÍSTUP K SOFTWARU 
ITHENTICATE?
Přístup se uděluje na základě vyplněné žádos� .

Přístup mohou získat:
| 2 pověření pracovníci na organizační jednotku   
 (fakulta / celoškolský ústav),
| členové edičních rad univerzitních časopisů,
| členové E� cké komise VŠB-TUO,
| pověřený pracovník ÚK.

Formulář žádos�  je součás�  řízeného dokumentu –   
dostupný ke stažení: 

knihovna.vsb.cz › O knihovně › Dokumenty
a předpisy › Předpisy › Pokyny › Pokyn    
k využívání služby Crossref / Similarity Check

CO JE DOI A K ČEMU SLOUŽÍ?
| DOI = digital object iden� fi er
| Jednoznačný a neměnný iden� fi kátor digitálního   
 objektu nejčastěji akademického či odborného

obsahu (články, výzkumné zprávy, soubory dat atd.).
| Poskytuje trvalou přístupovou cestu k dokumentu   
 v online prostředí, a to i po změně URL adresy   
 dokumentu.
| VŠB-TUO nabízí svým zaměstnancům službu   
 na jeho přidělování.

PRAVIDLA PŘIDĚLOVÁNÍ DOI
VŠB-TUO má přidělen ins� tucionální prefi x  
10.31490, fi nální tvar DOI pro danou publikaci tedy   
bude 10.31490/97880248XXXXXY.

Publikace musí splňovat tyto podmínky: 
| obsahuje fi nální verzi textu,
| vydává ji VŠB-TUO,
| má elektronickou podobu a je dostupná online,
| má přidělené ISBN.

Po přidělení musí být DOI součás�  publikovaného   
dokumentu a vyskytovat se:
| jako hypertextový odkaz v online des� naci    
 publikace,
| na stránce s popisnými metadaty publikace,
| v záhlaví dokumentu, jež obsahuje plný text.

PLNOTEXTOVÉ DATABÁZEDOI SIMILARITY CHECK
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Mezinárodní registrační agentura přidělující DOI,   

https://doi.org/10.31490/97880248XXXXXY
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