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Agenda
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• Perzistentní identifikátory
• Co je to ORCID iD?
• Využití ORCID iD
• Založení/přihlášení k účtu
• Vyplnění ORCID profil
• Výhody ORCID iD



Perzistentní identifikátory
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Perzistentní identifikátory pro vědce
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ORCID iD
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Co je to ORCID iD  
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ORCID iD (Open Research and Contributor ID)
● mezinárodní jedinečný trvalý identifikátor pro autory
● zůstává neměnný po celý život
● Plná kontrola autora nad profilem

Zdroj: https://edgeclinical.com/blog/2016/7/7/edge-users-and-the-
importance-of-orcid-identification



Co je to ORCID iD  
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● řeší problém obtížného rozpoznávání konkrétního autora
● více jak 13 milionů aktivních identifikátorů
● poskytuje profil kam lze vyplnit informace o vědeckých výstupech

ORCID registr 
Zdj: ORCID Resolves Problems with 
Namroe Ambiguity and Fluidity

https://orcid.org/
https://libraryguides.fullerton.edu/ORCID/why
https://libraryguides.fullerton.edu/ORCID/why


ORCID iD - kde ho použiji
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● Publikování článků
● Žádosti o granty 
● Ukládání dat do repozitářů
● Kontaktování jiných vědců
● Peer review 
● CV
● Vizitka 



Registrace/přihlášení a vyplnění ORCID iD
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ORCID iD - přihlášení
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ORCID profil
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Zde lze přidat jiné 
identifikátory

Zde jsou informace 
o vašich vědeckých 
výstupech

Lze přidat LinkedIn, 
GoogleScholar, 
ResearchGate aj. 



ORCID profil
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Jak mít dobře vyplněný ORCID profil?
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K čemu je to dobré? 
Jednoduchá a jasná identifikace

• E-mail,
• Afiliace (rok, pozice/ústav),
• Klíčová slova,
• Vzdělání,
• Publikace, data

● Uživatel má plnou kontrolou nad viditelností obsahu
● Nastavení viditelnosti u každého záznamu 



Přidávání dat do ORCID profilu
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• Manuálně
• BibTeX
• DOI
• PubMed ID
• Search and link    “Trusted organization”



Manuálně - vědecké výstupy

15



Manuálně - granty
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• Možnost přidat i IGA granty (především pro začínající vědce)
• Zdroj financování, město atd.



BibTex
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DOI
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DOI
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Search and link - nastavení “Trusted organization”
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Granty 
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Přidat pomocí DimensionsWizard
• Po zadání jména by se měl najít seznam vašich grantů
• Databáze by měla obsahovat i projekty od českých 

poskytovatelů financí: 
– TA ČR (2001 - 2021)
– GA ČR (1993 - 2021)
– MŠMT (1990 - 2021)

● Zatím dohledává jen hlavního řešitele projektu



Publikace a další vědecké výstupy 
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• Udělujete povolení organizacím automaticky aktualizovat vaše 
záznamy v ORCID profilu

• Auto-update: DataCite, Crossref a Publons
• Auto-update = automatické vpisování vědeckých výstupů
• ORCID Works (práce)     Search and link       DataCite a Crossref      

povolit jako trusted organization



Automaticky pomocí tzv. “Trusted organization”
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Propojení se Scopus iD a Research iD
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• Identifikátory se přidají automaticky po přidání Publons a Scopus jako 
trusted organization

• Seznam a možnost odstranění trusted organization v Nastavení účtu

21. 9. 2020



Propojení s Research ID
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• Přihlásit do Publons pomocí ORCID iD



Propojení Research ID
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• Settings     Permissions



Propojení Research ID
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• Udělit povolení viz níže

Díky tomuto povolení se propíše Research 
iD do ORCID do položky Ostatní 
identifikátory



Propojení Research ID
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• Po provedených změnách v 
nastavení je ještě třeba 
autorizovat přístup 



Propojení se Scopus Author ID 
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• ORCID Works      Search and link     Scopus Elsevier  



Připojení Scopus Atuhor ID 
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• Po autorizaci přístupu se objeví seznam publikací 



Připojení Scopus Atuhor ID 
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• Vyberete ty které chcete přidat 
(doporučení: vybrat celý seznam, publikace se dají případně skrýt v ORCID 
registru publikací)



Připojení Scopus Atuhor ID 
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• Poté se publikace propíšou do ORCID registru, viz obrázek níže



Deduplikace výsledků a více ORCID identifikátorů
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Deduplikace výsledků
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• Pokud máte více záznamů k jednomu výstupu (např. publikaci)
• Deduplikace = spojení funguje u výstupů s DOI
• Můžete si poté vybrat tzv. preferovaný zdroj



Co dělat, když mám více ORCID iD?
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• Odstranění ORCID iD vymaže všechny informace a povolení, které byly 
v identifikátoru

• Přenese se pouze emailová adresa
• Smazání lze provést přes “Nastavení účtu”
• Vyplněním emailové adresy/ORCID iD, který chcete smazat
• Pokud máte více duplicitních účtu - akci jen zopakujete 
• Více ORCID web

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896634-Removing-your-additional-or-duplicate-ORCID-iD


Výhody a použití ORCID iD
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Výhody ORCID iD pro autory 
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● Identifikátor zůstane vědci napořád (přes změnu jména, zaměstnání 

aj.)

● Možnost propojení s dalšími identifikátory (Scopus iD a Research iD)

● Veškeré vaše vědecké aktivity a výstupy na jednom místě 

● Plná kontrola nad obsahem ORCID profilu

● Lepší propojení a sdílení výsledků s ostatními vědci

● Možnost automatického aupdatu do vašeho ORCID profilu

● Jedinečný globální identifikátor, který dnes vyžadují mnozí 

poskytovatelé dotací, vydavatelé atd.
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Děkuji za pozornost

Otázky?

barbora.votavova@techlib.cz


