
Správa účtu ResearcherID 
(RID) 



 
• Podpora KNAV  
• Jedinečný účet RID, duplicity v účtu RID 
• Afiliace autorů, zápis více afiliací 
• Zobrazení záznamů v účtu RID 
• WOS:  

- chybná afiliace, aktualizace záznamů z WOS, přiřazené 
záznamy k RID autora, vyhledání dosud nepřiřazených záznamů 
ve WOS, nastavení alertů 

• EndNote – doplnění údajů k záznamu RID 
(import, přesuny ve složkách RID, sdílení 
záznamů) 

 
 



Podpora KNAV  

 

 



Účet RID, duplicity 

Účet RID mají zřízen všichni zaměstnanci AV ČR, kteří publikují ve WOS 
Noví zaměstnanci v ústavu?  
Je třeba je informovat, vyžádat si, případně zřizovat RID a 
doplňovat k autoritám do klienta ARL. 
 

Duplicity v účtu RID 
• Je důležité, aby měl vědecký pracovník pouze jeden aktivní účet (pro 

všechny své afiliace – jinak nebudou v pořádku citační metriky v RID 
(nižší h-index atd., které může využít pro poskytovatele, vydavatele, 
zaměstnavatele atd.) 

 
• Pokud má vědecký pracovník duplicitní účet, lze zažádat o jeho 

smazání na podpoře Thomson Reuters. 
 

http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/


Afiliace autorů 

• Při publikování doporučujeme používat jednotnou 
afiliaci, schválenou vedením ústavu.  
 

Možnosti zápisu více afiliací autora 
• V účtu RID se zapíší všechny autorovy afiliace do 

záložky My affiliation  
• RID neumožňuje zapsat více než dvě současné afiliace. 

(třetí a další afiliace uvedeme do Joint affiliation, za 
sebe. 
 
 
 

 
 



Možnost zápisu více afiliací autora  
 

 
 



Zobrazení záznamů v účtu RID 
Autor by měl mít dotažené v RID všechny své záznamy z WOS, i za různá pracoviště. 
To je důležité pro správné vytvoření h-indexu a citační metriky. 

 

 

 
 

 

UK 

AV ČR 

AV ČR 

UK, AV ČR 



Zobrazení záznamů v účtu RID 
• My Publications  - práce z WOS se při importu automaticky ukládají do této 

složky – a  zde probíhá automatická indexace s WOS.  
• K vloženým pracím se automaticky dotáhnou citace (cca 1x týdně).  
• Pokud jsou přesunuty do jiného seznamu (Publication list 1, 2), nevytvoří se 

správně citační metrika. 
 



WOS: chybná afiliace 

• U vyhledaného záznamu publikace ověříme zápis afiliace ústavu.  
• Pokud není v záznamu uvedená správně nebo úplně chybí (a na publikaci 

je uvedena), ihned zažádáme o opravu (tlačítko Suggest a Correction v 
záznamu a ve formuláři žádosti uvedeme DOI publikace jako doklad.  

• Oprava může trvat několik týdnů – měsíců.  
 



 
WOS: přiřazené práce autorů 
 • Po zřízení účtu RID je nutné záznamy publikací ručně aktualizovat – 

publikace se automaticky nedotahují.  



WOS: aktualizace záznamů v účtu RID 

• Pokud není ve WOS v záznamu práce uvedeno autorovo RID  
      (v detailním zobrazení záznamu, nyní nově v odkazu pod autory View 
     ResearcherID and ORCID), znamená to, že autor nemá práci ke svému  
     účtu přiřazenu. 

 
• Jakmile záznam z WOS do RID dotáhneme, v RID se objeví okamžitě; ale 

doba, za kterou se u dotaženého záznamu ve WOS projeví autorovo 
RID (a bude podle RID vyhledatelný), se pohybuje mezi 3-4 týdny. 

 
• Návod na dotažení záznamů  - viz stránky podpory RID – (návod na 

import záznamů publikací z WOS do účtu RID). 

 
 
 

 
 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/web/hodn/import_WOS.pdf
http://www.lib.cas.cz/asep/web/hodn/import_WOS.pdf


WOS: vyhledání nepřiřazených prací 
autora  

 
 



WOS: vyhledání nepřiřazených prací autora 
 

 

 
 

 

Autorka Hujslová  nemá dotažený 
záznam do svého účtu RID, i když je 

v záznamu  afiliace ústavu 



 
Nastavení alertu 
 • S aktualizací záznamů publikací v účtech RID vědců může pomoci nastavení alertů ve 

WOS  a SCOPUS, např. na nové publikace ústavu, autora, článku v časopisu. Podpora 
ASEP - Návod na nastavení alertů. 

Nastavení alertu na nové práce autora ve WOS 
• Core Collection – Basic search + jméno autora + Další pole – Organization Enhanced 
      (případně zadáme autora a zpřesníme dotaz po vyhledání – Refine results – například 
      na organizace, kde autor publikuje – Organization Enhanced.   
• Další možností je zadat jméno  autora (Core Collection) + varianty jména, pod 

kterými autor publikuje;  volitelně obor výzkumu a instituce, kde autor publikuje, 
můžeme doplnit vyhledáváním ústavu v poli Address 

• K nastavení alertů je nutné přihlášení. 

 
 

 

http://www.lib.cas.cz/asep/web/hodn/Alerty.pdf


Nastavení alertu 
V přehledu vyhledaných výsledků se vlevo  objeví odkaz Create alert.  



Nastavení alertu – Saved Searchers/Alerts 



Další práce se záznamy v účtu RID – 
EndNote 

• EndNote je nástroj pro správu a prohledávání bibliografických dat, 
organizování odkazů a grafických souborů, vytváření bibliografií a 
seznamů odkazů.  

• Každý uživatel RID má automaticky ze svého účtu vytvořen přístup do 
EndNote. V účtu EndNote uživatel vidí záznamy publikací tak jak jsou 
aktuálně obsaženy v účtu RID.  

• Veškeré úpravy se projeví okamžitě v účtu RID a obráceně.  
 



EndNote uživateli umožňuje: 
 
 
• zapisovat nové záznamy, vyhledávat, editovat zapsané záznamy; 
• přesouvat záznamy publikací z jednotlivých seznamů publikací 

v RID (např. z My publications do Publication list); 
• importovat záznamy ve formátu RIS a v dalších bibliografických 

formátech do RID; 
• exportovat záznamy v různých formátech pro další využití; 
• zobrazit  více údajů v záznamu, než které zobrazuje RID (např. 

vědec chce mít k dispozici v záznamu i další pole, vyexportovaná 
z databáze); 

• připojit přílohu (textový soubor, obrázek, tabulku) k záznamu 
• sdílet záznamy publikací v rámci skupiny uživatelů EndNote a 

RID. 
 
 



EndNoteWeb – hlavní menu 

Přesun záznamů ve 
složkách RID a skupinách 

Vyhledání, import , zápis 
nových záznamů 

Uspořádání skupin pro  
sdílení záznamů 

Generování citací záznamů  



Editace záznamu v EndNote 



 
 

EndNote – vyhledávání záznamů v 
dalších zdrojích 

 

Poklikem na Select favorites se otevře nabídka databází 



EndNote - import záznamů 

Poklikem na Select favorites se otevře nabídka importních 
formátů – vybrané přesuneme do pravého okna a budou 
se nám nabízet v roletce Import Option 



EndNote – skupiny pro sdílení záznamů 
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