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Program semináře

14:00 -14:45 

● Úvodní slovo k perzistentním identifikátorům pro autory/vědce - ORCID

● Zřízení Národního konsorcia pro ORCID 

● Stav implementace ORCID na jednotlivých institucích v ČR

14:45 - 16:00

● Volná diskuze s účastníky semináře
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O mně 

● Open Science koordinátorka 

○ NTK / VŠCHT Praha

● bývalá prezidenta EURODOC 

● PhD procesní inženýrství (UTB ve Zlíně)

● vedu pracovní skupinu pro perzistentní 

identifikátory - osob  
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@EvaHnatkova | ORCID

[Seminář k ORCID organizuje Národní technická knihovna v rámci projektu ‘NCIP VaVaI - Národní Centrum pro
Informační podporu výzkumu, vývoje a inovací’ a ve spolupráci se členy pracovní skupiny ‘Persistentní
identifikatory pro autory’, která je součásti širší neformální pracovní skupiny pro správu vědeckých dat v rámci
ČR.]

https://www.techlib.cz/cs/
https://twitter.com/EvaHnatkova
http://orcid.org/0000-0002-3237-9305
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Cíl semináře

Sdílení informací a zkušeností mezi jednotlivými výzkumnými 

organizacemi v rámci ČR o použití ORCID iD

● ve výzkumném prostředí

● při vykazování výzkumných výsledků do RIV 

Cílová skupina

● všichni ti, kteří mají na starosti evidenci publikační činnosti a 

import dat do RIVu a další zájemci o tuto problematiku
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Úvodní slovo k perzistentním 
identifikátorům pro autory / 
vědce - ORCID
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Open Researcher and Contributor iD

ORCID iD je mezinárodní perzistentní (trvalý) identifikátor pro autory/vědce který

v digitálním prostředí pomáhá jednoznačně rozlišit konkrétního autora od všech

ostatních a podporuje automatické propojení všech jeho vědeckých aktivit.
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Identity crisis

7Identity crisis. Nature Photon (2016)

https://www.techlib.cz/cs/
https://doi.org/10.1038/nphoton.2016.39
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Identity crisis
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● Příklad - různé variace jména

Research Bites | Your identity as a researcher - ORCID

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.slideshare.net/LancUnivLibrary/20140926-research-bites-orcid
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Identity crisis
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https://www.sciencemag.org/news/
2021/03/who-camille-no-s-fictitious-
french-researcher-nearly-200-papers
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ORCID iD využití ve výzkumném prostředí 
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ORCID iD využití ve výzkumném prostředí 
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ORCID iD využití ve výzkumném prostředí 

12http://orcid.org/0000-0002-3237-9305

https://www.techlib.cz/cs/
http://orcid.org/0000-0002-3237-9305
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ORCID iD využití ve výzkumném prostředí 

13https://f1000research.com/articles/6-588
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Vykazování výzkumných výsledků do RIV

RVVI Výzva k zavedení ORCID hlášení výzkumníků jako povinný údaj pro

bibliometrizované* výsledky v databázi RIV s rokem uplatnění 2020 a

dále.

* články v časopisech (Jimp, Jsc, Jost) a konferenční publikace (D)
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Zdroj: RVVI, 30. října 2020

https://www.techlib.cz/cs/
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=923904
https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=923892


Národní strategie otevřeného přístupu ...

Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020

Opatření 7: Zavést jedinečné identifikátory jako 
povinnou součást IS VaVaI

V návaznosti na evropské standardy bude Radě pro 
VaVaI předložen návrh na zavedení jedinečných 
identifikátorů domácích autorů (ORCID) a 
identifikátorů digitálních objektů pro publikace (DOI). 
Návrh bude Radě pro VaVaI předložen po projednání 
s poskytovateli jako změna IS VaVaI. 

Termín: 2020

Zodpovídá: RVVI, MŠMT a NTK 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=876326


Vyhodnocení plnění Akčního plánu

...



Vyhodnocení plnění Akčního plánu

...



Zřízení 
Národního konsorcia pro ORCID
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ORCID

ORCID je nezisková organizace podporovaná globální komunitou 

členských organizací, zahrnující univerzity, výzkumné organizace, 

vydavatele, poskytovatele financování, profesní sdružení a další 

zúčastněné strany ve výzkumném ekosystému. Organizace byla 

založena v roce 2010 a služba zahájena v roce 2012.
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V současnosti má členství ORCID

● Celkem 24 konsorcií (Consortia Members)

● Celkem 1229 organizací (Member Organizations)

Konsorcia jsou skupiny 5 a více neziskových a/nebo vládních 

organizací, přijímající koordinovaný přístup k implementaci ORCID
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ORCID konsorcia v Evropě

● Austria (13)
● Belgium (12)
● Denmark (10)
● Finland (17) 
● France (37)
● Germany (60)
● Greece (41)
● Ireland (20)
● Italy (68)
● Netherlands (16)
● Norway (97)
● Sweden (12)
● United Kingdom (99)
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https://orcid.org/members/0010f00002JdacaAAB-tu-wien
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Členské organizace ORCID v ČR

1) VUT Brno (Integration Complete)

2) ČVUT (Integration Complete)

3) MENDELU (Integration Complete)  - Premium - OBD (8.240 USD)

4) UTB ve Zlíně (Integration Complete) 

5) VŠE (Integration Complete)

6) VŠB Ostrava (Integration Complete) 

7) VŠCHT Praha (Integration Waiting to launch) - OBD

○ UPa (Integration Waiting to launch) ..od 1. května 2020 už není
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https://orcid.org/members/0010f00002JdNDOAA3-university-of-pardubice
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Výhody pro členské instituce

● přístup k členskému API - snazší registrace a výměna informací se 

záznamy ORCID

● členské API lze použít k vyžádání přístupu (od držitele záznamu) k 

datům záznamu z důvěryhodné strany

● instituce má oprávnění vkládat informace do profilu ORCID iD 

jednotlivých vědců po odsouhlasení - automatický update publikací

● možnost autentifikace instituce do afiliace autora

● možnost nominace do ORCID Board

Členské API (pro členy) umožňuje zápis a čtení informací s omezeným přístupem
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Národní technická knihovna (NTK)

Národní centrum informační podpory VaVaI (NCIP VaVaI)

● Projekt schválen: dne 26. října 2020 usnesením vlády ČR č. 1092

● Délka projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2027 (7 let)

Hlavní účel

● Primárně navázat na projekt CzechELib

● Nově nástroj k podpoře VaVaI 

NTK by v rámci NCIP VaVaI vyjednala a zabezpečovala

Národního konsorcia pro ORCID
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Úloha hlavní organizace konsorcia ORCID

NTK by zajišťovala

● administrativní podporu konsorcia

● koordinace a podpora členů konsorcia

● vývoj společných zdrojů, komunikačních materiálů a školení

● poskytnutí specializovaného personálu odpovědného za ORCID a 

technické podpory (každých 20 členů konsorcia – povinný úvazek 1.0)

● uchování a správa záznamů
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Možnost implementace

● ID Management systém - např. propojedný ORCID iD s IDM, do 

druhého dne se ORCID přenese do všech  záznamů autora v OBD. Přes 

OBD se pak ORCID autorů dostane do RIV (např. VŠB-TUO)

● do akreditačního systému (správa akreditace)

● Vydavatelství

● Repozitáře (dokumentové a datové)
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Poplatky za členství
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Členství Organizace Roční poplatky

Basic • Implementace ORCID do jednoho 

systému

Standard: US $5,150

non profit org  20% discount

Premium • Integrace ORCID iDs do více systému

• Synchronizace dat mezi daty ORCID 

a vlastními systémy

Malé organizace (< US $200 

milionů ročních příjmů): US $10,300

non profit org  20% discount

Premium 

Consortium

• Skupina organizací se zájmem o 

koordinovaný přístup k implementaci 

ORCID

5 - 9   členů: US $6,000 za člena

10 - 19 členů: US $5,000 za člena

20 - 34 členů: US $4,000 za člena

35 - 60 členů: US $3,500 za člena

61+   členů:    US $3,000 za člena

https://www.techlib.cz/cs/


Stav implementace ORCID na 
jednotlivých institucích v ČR
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UTB ve Zlíně
● Celkovo evidujeme 691 ORCIDov. Využívame jednak prístup cez Member API (268 

účtov) a jednak prístup cez Trusted Individual (138 účtov), každé má svoje výhody a 

nevýhody.

● Udržiavame vlastný zoznam (Knihovna), paralelne zoznam v OBD (autori, referenti OBD 

za fakulty/ústavy, Knihovna) a ručne ich synchronizujeme.

● Zisťovanie nových ORCID viacerými cestami:

○ oprávnenie klientskej aplikácii

○ ORCIDy zadané do OBD

○ ORCIDy dohľadané podľa afiliácie (textový názov organizácie, ID organizácie)

affiliation-org-name:"Tomas Bata University" affiliation-org-name:"Tomáše Bati" 

ringgold-org-id:48362

○ ručne dohľadané ORCIDy

○ oficiálne odporúčanie je akceptovať len autentifikované ORCIDy, v praxi náročné, 

vyžaduje súčinnosť autorov
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UTB ve Zlíně

● Odporúčame autorom:

○ prihlasovanie do ORCIDu cez Shibboleth

○ pridať do ORCUDU a verifikovať si univerzitnú aj osobnú emailovú adresu

● Problémy:

○ duplicitné účty

○ účty bez identifikovateľných informácií (profil s neverejným prístupom, 

chýba afiliácia alebo aspoň publikácie)

○ neriešime update metadát publikácií po ich nahraní do ORCID
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UTB ve Zlíně

Ďalšie tipy

● Posielanie záznamov do profilov ORCID cez klientskú aplikáciu (vyžaduje 

členstvo a udelenie oprávnenia od jednotlivých autorov)

○ ako funguje deduplikácia (zoskupovanie)

○ integrovali sme s repozitárom

○ tiež môžu využiť vydavatelia (napr. univerzitné nakladateľstvo)

○ národný repozitár by tiež prípadne mohol posielať záznamy s ID záznamu

● Collecting authenticated iDs (momentálne nevyužívame)

● členská organizácia môže deklarovať svojich zamestnancov (momentálne 

nevyužívame)

● Pozor, bežné členstvo Basic umožňuje integrovať len jednu klientskú aplikáciu. U 

nás je to vlastná, jednoduchá aplikácia, ktorú by potenciálne bolo možné 

integrovať s viacerými aplikáciami.

31

https://www.techlib.cz/cs/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894774-Group-multiple-versions-of-the-same-work-together
https://info.orcid.org/documentation/features/public-api/using-the-orcid-api-to-collect-authenticated-ids/
https://info.orcid.org/expanding-affiliations-in-orcid-an-update/


24/03/2021 32

https://www.techlib.cz/cs/


24/03/2021 33

https://www.techlib.cz/cs/


ORCID na ČVUT v 
Praze

Ing. Josef Špaček
https://orcid.org/0000-0002-5342-2544

Dr. Jan Dvořák
https://orcid.org/0000-0001-8985-152X

2021-03-24

https://orcid.org/0000-0002-5342-2544
https://orcid.org/0000-0001-8985-152X


ORCID na ČVUT

●Členství od r. 2016

●Do RIV odesíláme ORCID iD od r. 2018

●ORCID iD si vkládají sami uživatelé do Usermapu (centrální autentizační 
komponenta)

○ Vždy přesné – autentizace k účtu ORCID

○ Současně s tím udělují i oprávnění ČVUT modifikovat jejich záznam ORCID

○ Komplikace u osob, které již nejsou ve vztahu k ČVUT

●Od začátku orientace na ORCID
○ ResearcherID ani Scopus Author ID do RIV neposíláme

• Ústřední knihovna
• Rektorát / Odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost
• Výpočetní a informační centrum

24/03/2021 35
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Zvyšování podílu ORCID iD 2020–2021

●05/2020: propojování autorů z WoS prioritně podle ORCID iD

○Pro interní hodnocení impaktovaných publikací

●12/2020–nyní: implementace výzvy RVVI

○ Emailové kampaně:

■ Dohledané ORCID iD ve WoS, Crossref, Scopus

■ Osoby s končícím vztahem

■ Periodické upozorňování samotných autorů na chybějící ORCID iD

○Upozornění kontrol v aplikaci

○Distribuce seznamů osob bez ORCID iD

■ Oddělení vědy a výzkumu na fakultách

■ Vedoucí pracovišť

24/03/2021 37



20.5.2020: 55 % autorů má ORCID iD — 1.12.2020: 58,8 % — 22.3.2021: 96,5 %    (osoby stále na ČVUT) 38
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ORCID v AV ČR

Rudolf Sýkora



Současný stav

● ORCID pro vědecké pracovníky v AV ČR zatím není povinný.

● AV ČR má 54 pracovišť – na každém je situace poněkud odlišná.

● AV ČR není členem ORCID.

24/03/2021 41



Úloha Knihovny AV ČR

● KNAV spravuje institucionální repozitář ASEP.

● KNAV koordinuje zpracování publikační činnosti na ústavech, kde

zpracovatelé (pověřené osoby na ústavech AV ČR) uvádějí do 

autorit autorů autorské identifikátory.

● KNAV doporučuje zpracovatelům ORCID autorů uvádět, pokud jej

mají vytvořený.
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ORCID v repozitáři ASEP

● Identifikátory se zobrazují v Repozitáři ASEP u záznamů v 

uživatelském formátu a v nadstavbě ASEP – v Analytikách ARL v 

Bibliografii autorů. 
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ORCID v analytikách ASEP 

● V nadstavbě ASEP – v Analytikách Asep se ORCID zobrazuje v bibliografii 

autorů. 
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Informace o ORCID na webu KNAV

● https://asep-portal.lib.cas.cz/pro-zpracovatele/identifikatory/

● https://asep-portal.lib.cas.cz/pro-zpracovatele/identifikatory/orcidid/
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Volná diskuze s účastníky 
semináře 
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Podněty k diskusi

● Identifikátory a zkušenosti s RIV

● Způsoby ověřování správnosti identifikátorů

● Evidence identifikátorů na institucích

● Způsob oprav identifikátorů (duplicity, špatné odevzdání, účty které

nezaložil autor atd.)

● Identifikátory v rámci univerzitních vydavatelství (používání)

● Jaké identifikátory jsou v současnosti pro vědce nutné při akreditacích

studijních programů?
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Děkuji za pozornost

Otázky? 

eva.hnatkova@techlib.cz
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