
Autorské identifikátory 

Co je nového? 



Nejdůležitější změny v ORCID, ResearcherID  

• Import záznamů z Publons v rozhraní ORCID nyní možný pouze ze strany Publons 
pomocí synchronizace účtů  
 

• Rozšíření nastavení importů, jednodušší práce s duplicitami 
• Importy záznamů stále manuální X nabídka prací autora k importu 

• Sloučení služeb ResearcherID a Publons 
• Snaha o větší využívání identifikátorů zejména v recenzním a vydavatelském řízení, větší 

propojení s vydavatelskými domy, evidence recenzí, projektů a členství autora 

ORCID Publons 

SCOPUS WOS 
Scopus Author ID Autority WOS 

ResearcherID 

Nové 



ORCID 



ORCID – správa účtu 

 
• Je možné udělit přístup k účtu osobě i organizaci (musí mít ORCID ID) 

 

 
• Práva důvěryhodných osob a organizací - přidávat nebo aktualizovat údaje v účtu (a tytéž 

práce aktualizovat nebo mazat) 
 
 

• Recenze může přidat do účtu vydavatel, producent, případně zprostředkovatel, 
např. Publons 

 



ORCID – import I 
 rozhraní ORCDID - Publons 

• Není přístupný přímý import záznamů z Publons z rozhraní ORCID 
 

• Nutné přihlásit do Publons, přidat práce a synchronizovat účty – práce z 
WOS se přidají do ORCID 

 



ORCID – import II  

• Práce je možné přidávat podle DOI  
• Databáze mohou dostat povolení a navrhnou práce k importu podle jména autora  – 

nepřesné, po potvrzení se práce přesune do účtu ORCID a do dané dtb se k práci 
promítne autorovo ORCID ID 
 
 
 
 
 



ORCID – import III 

Uděleno povolení Crossref - nabídne práce podle jména 



Autoři s identifikátorem ORCID v ASEP 
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Autoři s identifikátorem ORCID v ASEP 
Vědní oblasti 
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Publons 
• Důraz na sběr informací ohledně recenzních řízení a editorství autora 
• Práce ve WOS propojené s citačními indikátory  

 
• V dubnu 2019 migrace účtů z ResearcherID do Publons 
• Odstranění administrativního přístupu – nyní možnost hromadného nahrávání dat 
• Zrušeno provázání s EndNote – není možnost zapsat publikaci,  
• Import záznamů z WOS, podle DOI, PubMed, názvu, čísla ArXiv, synchronizace s ORCID 
• Import souborů CSV, RIS, BibTex 
 
Provázání s autoritami autorů WOS 
• byly vytvořeny autority autora ve WOS 

 
Stručný přehled na stránkách ASEP – identifikátory - Publons. 
 

 
 

 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/publons/




Import publikací z WOS 



Publons – propojení s ORCID I 
Permission 



Publons - propojení s ORCID II 
Permission 

Povolení Publons aktualizovat publikace v ORCID 

Povolení Publons aktualizovat profil v ORCID 

Po odsouhlaseni změn proběhne přesměrování do ORCIDu, 
kde se potvrdí udělené povolení pro Publons  



Export publikací do ORCID   



Publons                  ORCID 
synchronizace účtů 



WOS – Autority autorů 

WOS používá několik způsobů, jak rozlišit autory:   
• Autorský záznam – autorita (nové),  
• Autorské identifikátory,  
• Publons profily 
 
Nově jsou ve WOS vytvořené autorské záznamy  
• počítá se se zpětnou vazbou od autorů a komunity 
 
Více viz stránky ASEP – Identifikátory - Publons 

 
 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/publons/


WOS – autority autorů 

V případě vyšší četnosti příjmení se nabídne zpřesnění 
podle země autora a afiliace 



Autority autorů ve WOS - spojování 

Afiliace k FZU 

Afiliace k FZU 

Afiliace k FZU 

Jedná se o jiného autora 

Ke sloučení jsou zde 3 autority do 
jednoho profilu 
 
Zaškrtnutím shodných autorit a volbou 
View Combined Record se autority sloučí 
 
Poté by si autor měl přiřadit autoritu k 
účtu Publons a zkontrolovat publikace 

Návrh na spojení autorit  
a výběr publikací – může kdokoliv 



Pokud nesouhlasí afiliace nebo 
identifikátory,  je třeba kontaktovat 
podporu 

Pokud je autorita v pořádku , 
autor jí odsouhlasí 

Autority autorů ve WOS – k rozdělení 



Závěr 

• Autoři, kteří využívají ResearcherID, by si měli sjednotit autority 
ve WOS a připojit k Publons a připojit práce z WOS 
(může kdokoliv s účtem ve WOS) 
 

• Udržovat ORCID – práce ze Scopus (může i důvěryhodná osoba s 
účtem v ORCID) 
 

 
Propojení nyní funguje pouze ze strany Publons – je třeba 
synchronizovat Publons s ORCID 

 
 
 
 



 
 
 

Děkuji za pozornost 
 

arl@lib.cas.cz 
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