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Účet RID vytváří vědecký pracovník 

Účet RID lze vytvořit a do účtu se poté lze přihlásit na adrese: http://www.researcherid.com  
 

Na mail, zadaný v registračním formuláři přijde potvrzení o vytvoření účtu.  
Z linku, zaslaném v mailu, se lze prokliknout do účtu RID a vyplnit údaje v záložkách.  Pokud má autor 
vytvořen profil ve WOS či EndNoteOnline, hlásí se již přidělenými přihlašovacími údaji (např. přihlásí 
se do WOS – záložka My Tools – ResearcherID – automatické přihlášení; lze takto přecházet mezi 
produkty ThomsonReuters).  

Při přihlášení se systém  dotazuje na účet ORCID a nabízí jeho vytvoření (ORCID je také 
autorský identifikátor a je propojen se SCOPUS. Do účtu se ze SCOPUS dají naimportovat záznamy 
publikací; potom lze jednoduše provést obousměrnou výměnu dat mezi RID – ORCID). Účet ORCID lze 
vytvořit kdykoliv odkazem přímo z účtu RID. 
 

Po vytvoření účtu vědecký pracovník vyplní osobní údaje (Manage profile). Naimportuje 
publikace z WOS, příp. dalších dtb., účet průběžně aktualizuje, může udělit zpracovateli 
s administrátorským přístupem povolení pro spravování účtu (tzv. proxy přístup).   
 
 

Vzhled účtu RID 
 

 

V horní části  jsou údaje o autorovi, v dolní části se nacházejí publikační seznamy. 

http://www.researcherid.com/
http://www.researcherid.com/
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VYPLNĚNÍ ÚČTU RID - ÚPRAVA ZÁLOŽEK 

  – editace záložek  About me, My affiliations, Publication list, Password, Options. 

About me - zde se uvedou osobní údaje, obor, URL atd. Lze uvést více variant jmen, pod kterými 
vědecký pracovník publikuje, např. u provdaných autorek. Pokud zaškrtne Public, uvedené varianty 
jména budou vyhledatelné. Další varianty jména se zařadí do rejstříku autorů WOS. Pod těmito jmény 
budou také vyhledávány publikace při vytváření propojení s WOS v My publications (více v záložce 
Publications). Tyto údaje se po přihlášení zobrazují v levé horní části obrazovky. U většiny údajů lze 
zvolit, zda budou zveřejněné či soukromé. 

Provdané autorky, které publikovaly pod více jmény, by měly mít uvedeny všechny varianty v 
profilových informacích (Manage profile – About me – Other names used by you). Případně zde lze 
uvést variantu jména, pod kterou může být účet RID vědeckého pracovníka vyhledáván (s diakritikou, 
bez diakritiky, s iniciálami atd.). 

 Vzhled záložek 

 

My Afiliations – lze uvádět současné i minulé afiliace, adresy, oddělení. Důležité je vyplnit jednotným 
způsobem instituci. V KNAV používáme tento způsob zápisu (v angličtině): na prvním místě zkratka 
názvu Akademie věd a za „čárkou“ oficiální název pracoviště. Tyto údaje se pak zobrazují v pravé 
horní části obrazovky. 

Primary Institution:   ASCR, Library       ASCR, Institute of Physics 
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Publication list - zde se nastavuje, zda se seznamy publikací zobrazí veřejně (public), zda povolit 
duplicity, způsob řazení v seznamu atd. Při importu publikací probíhá kontrola na duplicity – podle 
názvu (článku), shodného UT ISI, jména autorů, roku publikování a druhu dokumentu. Defaultně je 
nastaven zákaz duplicit, ale pokud záznamy nejsou úplně shodné (např. velká, malá písmena), 
duplicitní záznam se přesto naimportuje. Duplicity je možné smazat ručně v záložce Manage List. 

 Je zde možné vytvořit 3 seznamy publikací: 

My publications –  publikace naimportované do tohoto seznamu se periodicky (cca 1x týdně) 
indexují ve WOS (název se prolinkuje do WOS, připojí se DOI a citační ohlasy).  Z tohoto 
seznamu publikací se do WOS natahuje do záznamů publikací autorovo RID (za 1-3 týdny). 
Dotahují se i varianty jmen, uvedené v záložce About me – Other names by you. Publikace 
lze ve WOS aktualizovat ručně – viz záložka Manage list. 

Publication List1, Publication List2 (lze přejmenovat) – zde je možné uvést libovolné seznamy 
publikací, například podle dalších afiliací, pro práce, které nejsou ve WOS atd.  

Záznamy jednotlivých publikací lze přidávat, mazat, ale nelze v účtu RID editovat. K online editaci lze 
využít např. EndNote. K přesunu záznamů publikací z jednotlivých listů (např. z My publications do 
Publication List) využijeme také EndNote. Přejdeme do seznamu publikací –  Manage list – Manage 
lists with EndNote. 

Password – změna hesla, volba kontrolních otázek v případě zapomenutí hesla. 

Options – zasílání informací, zde se zobrazuje proxy přístup administrátorů (správa účtu). 
Administrátoři mohou být např. zpracovatelé ASEP na ústavech nebo jiné pověřené osoby. Pokud 
mají povolený proxy přístup, mají práva upravit profil vědce, přidávat, mazat publikace, zažádat o 
smazání konta. Nemohou měnit hesla a neovlivní zasílání info mailů od Thomson-Reuters.  Žádost o 
proxy přístup lze povolit/smazat přes odkaz Manage Proxy institution. 

                        Zobrazení proxy  přístupu v účtu vědce 
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Další volby z úvodní stránky konta: 

My researcher profile – návrat do hlavního menu. 

Search – vyhledávání podle jména, instituce, vyhledávání lze zpřesnit výběrem země. 

Interactive Map – interaktivní mapa světa s počtem vytvořených RID na jednotlivé státy. 

EndNote – přechod do EndNote online, není třeba se znovu přihlašovat. Zde je možné záznamy 
publikací zapsat/editovat/vyhledat, poté je naimportovat do RID.  Záznamy publikací lze importovat 
přímo z EndNote do My Publication a Publication list. 
 

Refer a colleague – výzva k založení účtu RID (může ji využít vědecký pracovník i např. zpracovatel 
bez admin. přístupu). Zpracovatel/vědecký pracovník může vyzvat své kolegy z ústavu k vytvoření 
účtu RID pomocí této služby. Je možné zde zadat hromadně více emailových adres (až 200, buď 
jednotlivě zapsat nebo vložit v souboru). Vědeckým pracovníkům přijde mail s výzvou k založení 
účtu.  Zpracovatel by do výzvy měl vložit text s upozorněním na správný zápis instituce, dále zde např. 
může uvést žádost, aby mu vědečtí pracovníci po zřízení účtu zaslali své číslo RID). 
Zpracovatel/vědecký pracovník obdrží kontrolní mail, komu výzvu poslal a kopie zaslaných mailů. 
Zpracovatel poté může zkontrolovat správný zápis instituce.  

Refer a colleague 
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Manage list – zde lze publikace mazat, aktualizovat dotazem do WOS (Update Using WOS CC). 
Dokument získá okamžitě citační ohlasy (RID podporuje citační ohlasy pouze z WOS), DOI a bude 
prolinkován do WOS. Zde je také odkaz do EndNote, kde lze záznamy editovat, mazat, importovat, 
vyhledávat. Je možné zde připsat chybějící údaje - např. některé záznamy ve WOS neobsahují DOI. 

Add publications – import publikací je zde možný třemi způsoby: z WOS, přes EndNote nebo import 
souboru ve formátu RIS. 

 

 

 

 

 

 

ZOBRAZENÍ RID V ASEP 

Vědecký pracovník by měl své číslo RID nahlásit zpracovateli  ASEP svého pracoviště. Ten ho vloží 
do ASEP a číslo RID se bude zobrazovat v IPAC (tagovaný formát), v analytikách ASEP. 

Zobrazení v IPAC - formát Tagovaný podrobný  
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Zobrazení v Analytikách ASEP - Bibliografie autorů 

 

 

Po prokliknutí jména autora vidíme všechny jeho vědecké identifikátory. 

 


