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• Stránky s návody 
• Časté dotazy 

 



PROČ: 
• Z dopisu předsedy AV ČR ředitelům pracovišť AV ČR 

vyplývá, že RID bude součástí 2. etapy hodnocení VaV 
http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/20
14.html 
 
KDO MUSÍ MÍT RID:  
• RID by měli mít  vytvořeno všichni stávající výzkumní 

pracovníci ústavů AV ČR 
 

KDO ZŘIZUJE RID: 
• RID vytváří vědecký pracovník, zpracovatel ASEP nebo 

jiná, vedením ústavu pověřená osoba 

http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/2014.html
http://interni.avcr.cz/Dokumenty/Hromadne_dopisy/2014.html


JAK – Varianta I 

Vědecký pracovník si založí a spravuje RID 

 
• Zpracovatel obešle vědecké pracovníky s výzvou k založení RID 

s doporučením k zápisu instituce a žádostí o zaslání 
vytvořeného č. RID kvůli evidenci v ASEP 
 

• Vědecký pracovník si vytvoří a spravuje svůj účet RID, 
naimportuje publikace 
– Pokud má vědecký pracovník přihlášení do WOS nebo EndNote Web, platí toto 

přihlášení i pro RID! 



JAK – Varianta II 

Vědecký pracovník si založí RID, zpracovatel spravuje RID 
 
• Zpracovatel obešle vědecké pracovníky s výzvou k založení RID – s 

doporučením k zápisu instituce a žádostí o zaslání vytvořeného č. RID 
kvůli evidenci v ASEP. Vědecký pracovník si vytvoří účet 
 

• Zpracovatel, který je pověřen správou vědeckých účtů, bude 
potřebovat č. RID vědeckého pracovníka a heslo, případně zažádá o 
administrátorský přístup a nechá si vědeckými pracovníky schválit 
správu účtu (proxy přístup). Zajistí import publikací 
 

 



JAK – Varianta III 

    Zpracovatel založí a spravuje RID vědeckému  
    pracovníkovi 

 
• Zpracovatel zažádá o administrátorský přístup. Může vytvořit 

účty vědeckým pracovníkům jednotlivě přes WOS (vyplní 
přihlášení do WOS za vědeckého pracovníka, účet vytvoří, 
edituje, naimportuje publikace, povolí si správu účtu).  

• Lze také vytvořit účty vědeckým pracovníkům hromadně přes 
administrátorské rozhraní.  K jednotlivým účtům zpracovatel 
importuje publikace a zapíše RID vědeckých pracovníků do 
ASEP. 

 



JAK - Varianta III  
 

Hromadné založení účtů přes administrátorské 
rozhraní 

 
• Zpracovatel/administrátor vyplní soubor v excelu (jména, 

maily, název instituce, oddělení, adresa atd.) 
• Soubor naimportuje přes admin. rozhraní 
• Jednotlivým vědcům přijde mail s výzvou potvrzení aktivace 

účtu 
• Zpracovatel obdrží zprávu o potvrzených účtech 



JAK – Varianta IV 

Zpracovatel založí RID, vědecký pracovník  spravuje RID 
 

• Zpracovatel založí RID vědeckým pracovníkům přes WOS. 
Zpracovatel vyplní přihlášení do WOS za vědeckého pracovníka, 
účet vytvoří, edituje, jednorázově naimportuje publikace. Poté 
předá vědeckým pracovníkům č. RID a hesla a zapíše jejich RID do 
ASEP. 

 
… a další kombinace závisí na zpracovateli a vedení 

pracoviště… 
 



Možné problémy při zakládání RID 

• Duplicita RID – smazání duplicitního účtu lze pouze přes 
žádost u Thomson Reuters  

• Nejednotný zápis instituce do RID 
• Problémy se zápisem instituce – automatické opravy při 

zápisu 
• Žádost o změnu zápisu instituce v admin. rozhraní způsobila 

ztrátu přístupu ke spravovaným účtům 
– (Thomson Reuters řeší) 

• Chybně uvedené mailové adresy vědců při hromadném 
vytváření RID přes admin. rozhraní 
 

• ???   Posílejte na arl@lib.cas.cz 
 
 



 
Uložení a zveřejnění RID a dalších 

autorských identifikátorů v ASEP 
  

 

• ID, ORCID, SAI se ukládá do autoritního záznamu autora přes 
klienta ARL. 
  

• Pokud má vědecký pracovník více afiliací AV ČR, je nutné RID 
vložit do všech autorit v klientovi ARL (tzn. kontaktovat 
zpracovatele z daného ústavu, aby vložil RID do  ústavní 
autority autora) a uloží do ASEP.  
 



Uložení a zveřejnění RID a dalších 
autorských identifikátorů v ASEP 

• Číslo RID, Scopus AuthorID či číslo ORCID vložíme do autority 
autora do pole  035.  Zapíšeme podpole: 
– $2výběr organizace 
– $aidentifikátor autora 

 
• Klient – autorita autora (v bázi cav_un_auth) – editace: 

 
 
 
 

  
 
Opakovatelné pole, organizaci lze vybrat z roletky 

 
 
 

$2SCOPUS  
$a7004534398 

$2SWOS 
$aA-1125-2011 

$2ORCID   
$a0000-0002-0189-1250 



Import záznamů publikací do RID 

Úprava profilu 

Správa publikací, import 

Seznamy publikací 



Import záznamů publikací do RID 
• Import záznamů z WOS 

- Vyhledané a označené záznamy ve WOS přesuneme 
pomocí volby Save to ResearcherID - I wrote these 
publications do účtu RID 

 



Import záznamů publikací do RID 
 

• Import z jiných databází – ve formátu RIS 
– ASEP, Scopus, citační software… 
 

• Export záznamů z ASEP do RID 
• 1. Nalezneme záznamy v IPAC, vložíme do košíku 
• 2. V košíku vybereme možnost Export  - formát RIS citace ASCII (UTF nebo 

Windows CP1250), uložíme na disk 
• 3. Přihlásíme se do účtu RID 
• 4. Vybereme Add publications – Option 3.- Upload RIS file 
• 5. Postupujeme podle instrukcí 
 
 

 



Import záznamů publikací do RID  
 

• Export záznamů z ASEP do RID 



Import záznamů publikací do RID 

• export záznamů z ASEP do RID 
• V nejbližší době firma Cosmotron přidá UT ISI do exportu RIS z ASEP 
• Záznamy, které se naimportují, budou mít název prolinkovaný do WOS, 

budou mít přidaný aktuální počet citací, DOI 
• Nutné doplnit UT ISI do záznamů - lze vyexportovat Jimp do excelu za 

hodnotící roky, seřadit a najít záznamy s chybějícím UT ISI 

 

 



Import záznamů publikací do RID 

• Export záznamů z EndNote Web 



Import záznamů publikací do RID 

• Export záznamů z EndNote Web - online 
vyhledávání 
– Převede citaci z formátů jiných dtb do RIS a naimportuje do RID 

 
 



Import záznamů publikací do RID 

• EndNote Web - vyhledávání, editace 
záznamů, hledání duplicit 



Stránky s návody 

http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/researcherid/ 



Časté dotazy 
http://www.lib.cas.cz/asep/web/hodn/FAQ.pdf 

 

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


 
Dotazy, praktické zkušenosti s vytvořením, správou RID 

prosím zasílejte na 

arl@lib.cas.cz 
 

Děkuji za pozornost 
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