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Agenda

• Perzistentní identifikátory
• Centrum PID
• ORCID
• DOI
• Financování



Perzistentní identifikátory (PIDs) 

• Dlouhá historie ve světě i v ČR (ISO pro ISBN - 1970)
• Ovlivněny vývojem digitálního prostředí a digitálních objektů
• Nabývají na významu

– FAIR principy
– Vyžadovány vydavateli, poskytovateli financí, atd.



Nejčastěji používané PIDs zrozené digitálním prostředím

Výzkumná 
data, šedá 
literatura

(DOI)

Publikace
(DOI)

Osoby
(ORCID iD)

Výzkumné 
organizace

(ROR)



PIDs a FAIR data



Národní centrum PID – projekt CARDS

• Projekt CARDS (Czech Academic and Research Discovery Services), 
OP JAK, 2023-28

• Centrum PID při NTK
– Koordinace implementace PIDs do českého prostředí VaVaI
– Podpora výměny zkušeností mezi jednotlivými aktéry VaVaI
– Rozšíření metodické podpory o ORCID a DOI
– Finanční podpora
– V budoucnosti další PID?

• Informační web s přehledem podporovaných PIDs – identifikatory.cz



Web identifikátory.cz

ISSNISBNISBN

DOI ORCID

ISMN
… časem 
i další

ROR

v ostrém provozu 1Q 2023
Q4 2022  
http://orcid-cz.org/

http://orcid-cz.org/


● Vědci mají založení i používání ORCID iD zdarma
● Vědcův profil v ORCID může poskytovat ucelený přehled 

jeho kariéry - vědecké výstupy, afiliace, vzdělání, ocenění, 
granty, …

● Příklad: https://orcid.org/0000-0002-3237-9305
● Profil může být spravován institucí/organizací

https://orcid.org/0000-0002-3237-9305
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Národní konsorcium pro ORCID

• Koordinátor NTK
– zajištění centrální administrativní i metodické podpory
– vývoj společných zdrojů, komunikačních kanálů, materiálů a školení
– dedikovaný specializovaný personál
– pokrytí vzniklých poplatků za členství po dobu realizace IPs CARDS

• Předpokládaný vznik 1. 4. 2023
• Pro VŠ, neziskové organizace a vládní výzkumné a výzkum financující 

agentury v ČR
• Každoročně dva „naloďovací termíny“
• 2023 prozatím počítáme s 20 institucemi, poslední 3 volná místa



Webinář ORCID a GDPR

• 20. 10. 2022 13:00 - 15:00

Program:
• Možnosti využití ORCID ve výzkumných organizacích (NTK)
• ORCID privacy policy (ORCID)
• ORCID a GDPR (Jakub Míšek, MU)

• Pro koho: pověřenci GDPR, prorektoři, OA manažeři, …
• https://www.techlib.cz/cs/84592-webinar-orcid-a-gdpr

https://www.techlib.cz/cs/84592-webinar-orcid-a-gdpr


DOI 
Od koho?

Zdroj: DataCite

https://support.datacite.org/docs/datacite-or-crossref


DOI skrze konsorcium DataCite CZ

• Koordinátor NTK
– zajištění centrální administrativní i metodické podpory
– vývoj společných zdrojů, komunikačních kanálů, materiálů a školení
– dedikovaný specializovaný personál
– pokrytí vzniklých poplatků za členství a množství přidělených DOI po dobu 

realizace IPs CARDS

• Předpokládaný vznik 1. 1. 2023
• Pro VŠ, neziskové organizace a vládní výzkumné a výzkum 

financující agentury v ČR
• Možné vstoupit kdykoliv v průběhu roku



DOI DataCite – model konsorcia



Další PID

nová databáze ISSN CZ

předáme ROR.org podklady pro doplnění ROR  

českým výzkumným organizacím

• Budeme sledovat vývoj ve světě okolo dalších PIDs – projektů, 
instrumentů apod.



Děkuji za pozornost

Otázky? Diskuze
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