Uživatelský manuál

Vložení identifikátorů DOI, UT WOS, UT SCOPUS a
PubMed ID do záznamu
28. 8. 2020
K publikačním výsledkům lze vkládat tzv. identifikátory dokumentů. Ty jednoznačně určují
dokument v dané databázi. V ASEP zapisujeme k publikačním výsledkům identifikátory DOI, UT
WOS, UT SCOPUS a PubMed.
O existenci identifikátoru, přiděleného publikačnímu výsledku, dostane zpracovatel informaci od
autora, z plného textu nebo například z tzv. alertů. Identifikátory zapisuje zpracovatel do záznamu
přes formuláře (doporučený postup) nebo přes klienta.
Vyplněním se u záznamu ve formulářích i v IPAC objeví ikona (odkaz) do dané databáze - Web of
Science (dále WOS), SCOPUS nebo přímo na abstrakt či plný text dokumentu (DOI, PubMed).
Některé identifikátory se exportují do RIV, zpracovatel by měl tedy průběžně kontrolovat, zda jsou
v záznamech doplněny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOI
UT WOS
UT SCOPUS
PubMed ID
Zápis identifikátorů ve formuláři
Zápis identifikátorů v klientovi
Kontrola zápisu identifikátorů v záznamech a nastavení alertů ve WOS a SCOPUS

1. DOI

DOI (Digital Object Identifier) je jedinečný mezinárodní identifikátor, který zajišťuje jednoznačnou
identifikaci digitálního dokumentu na internetu, je neměnný a poskytuje trvalý odkaz na
dokument. Zapisuje se jako několikamístná skupina číslic a písmen, např. 10.1000/ISBN1-900512-44-0
10.1162/003355300554872. DOI se skládá z předpony a koncovky - doi:10.xxxx/yyyyyyy,
• prefix 10.xxxx – přiděluje vydavateli International DOI Foundation (CrossRef)
• sufix yyyyyyy – určuje si sám vydavatel (DOI může obsahovat další identifikátor, ISBN nebo
ISSN aj.).
Než zpracovatel DOI zapíše, ověří jeho funkčnost http://www.doi.org/.
Vyplnění DOI je podmíněně povinné u typů J, B, M. Od r. 2012 se pole exportuje do RIV.
DOI bývá uvedeno přímo v publikovaném výsledku nebo například v databázi WOS, SCOPUS.

Obr. č. 1. DOI
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2. UT WOS

UT WOS je identifikační číslo publikace v databázi WOS.
UT WOS se vyplňuje u:
recenzovaného odborného článku v impaktovaném časopise, evidovaném v databázi Web
of Science (WOS), který má příznak Article, Review, Letter;
- článku ve sborníku z konference, evidovaném ve WOS v databázi Conference Proceedings
Citation Index, který má příznak Proceedings Paper.
Obsahem pole je 15-místný kód, který je zobrazen u záznamu. Vyplňujeme pouze číslo.
Př.: Accession Number: WOS:000344694300017
Zapíšeme: 000344694300017
Uvádí se povinně pro poddruh Jimp. Vyplňuje se pro druh výsledku J, B, C, K, M v případě, že je
k dispozici. Exportuje se do RIV.

Vyhledání UT WOS

V databázi WOS vyhledáváme v Core Collection.

Obr. 2. WOS – Core Collection
Záznam nalezneme ve WOS podle názvu nebo autora. UT WOS se nachází v záznamu výsledku
v části Document information, pod Accession number. Je uvedeno s prefixem, který do ASEP
neuvádíme.
Pokud publikace UT WOS nemá, do pole 300$a Poznámka uvedeme: UT WOS nezjištěno.
Časté chyby – UT WOS není 15-místné číslo; obsahuje nepovolené znaky jako pomlčka, dvojtečka;
místo UT zapsána pomlčka; číslo není UT WOS, ale z jiné databáze, chybí počáteční nuly…)
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Obr. 3. UT WOS

3. UT SCOPUS
UT SCOPUS je 11-místný kód, který je článku přidělen, pokud je článek evidován v databázi SCOPUS.

Vyhledání UT SCOPUS

Záznam nalezneme podle názvu, autora. Kód není zobrazen u záznamu, ale vyskytuje se v odkazu
za textem „&eid=2-s2.0-“.
Př: http://www.scopus.com/record/display.url?fedsrfIntegrator=COSMADRALISCOCIT&origin=fedsrf&view=basic&eid=2-s2.0-84872594514
Zapíšeme: 84872594514
Uvádí se povinně pro poddruh Jsc. Vyplňuje se u druhu výsledku J, B, M, C, K v případě, že je
k dispozici, tj. pokud je výsledek evidován v databázi Scopus. Exportuje se do RIV.
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Obr. 4. UT SCOPUS v URL záznamu

4. PubMed ID

PubMed je volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i
abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. PubMed ID je číslo
článku v PubMed.
PubMed ID vyhledáme přímo v databázi PubMed, bývá uvedeno i ve WOS, kde je třeba při
vyhledávání zvolit databázi Medline. Zapisujeme pouze číslo.
Př.: PubMed ID: 25440526
Zapíšeme: 25440526
Vyplnění PubMed ID je nepovinné. Do RIV se neexportuje.

Obr. č. 5. Rozhraní PubMed a PubMed ID
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Obr. č. 6. PubMed ID

5. Zápis identifikátorů ve formuláři
V bloku polí Identifikace se nachází jednotlivá pole pro uvedení identifikátorů. Po uložení se ve
formuláři v pravém okně zobrazovacího formátu vytvoří odkaz do WOS, v IPAC také.

Obr. č. 7. Zápis identifikátorů ve formuláři
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Obr. č. 8. Ikony (odkazy) v IPAC

6. Zápis identifikátorů v klientovi
014 $a - vložíme číslo UT WOS, UT SCOPUS, PubMed ID. Pole je opakovatelné.
$2 - vybereme z roletky databázi. Bez vyplněného podpole $2 záznam nelze uložit.
017 $a - vložíme číslo DOI. Pole není opakovatelné.
$2 - zapíšeme „DOI“

Obr. č. 9. Zápis identifikátorů v klientovi

7. Kontrola zápisu identifikátorů v záznamech a nastavení
alertů ve WOS a SCOPUS
Kontroly se týkají především UT WOS a UT SCOPUS. Kontrolovat záznamy lze:
- v Analytikách ASEP,
- v IPAC,
- pomocí kontrol před exportem do RIV v myASEP (UT WOS)
V Analytikách ASEP může zpracovatel zkontrolovat, zda u aktuálního roku sběru doplnil do
záznamů číslo UT WOS a UT SCOPUS. Z levé nabídky vybere RIV – aktuální sběr. Záznamy jsou
řazeny podle druhu dokumentu. Zkontroluje, zda jsou u článků v odborném periodiku a u
vybraných konferenčních příspěvků odkazy do WOS, případně SCOPUS.

6

Uživatelský manuál

Chybějící odkaz do
WOS.
Je třeba ověřit, zda
článek není ve
WOS.
Obr. 10. Ikony (odkazy) v Analytikách Asep
Kontrola v IPAC - po přihlášení do IPAC, kdy můžeme do košíku vložit až 1500 záznamů, zadáme
dotaz (např. na rok sběru a typy dokumentu J a C) a vyhledané výsledky vložíme do košíku.
Vyexportujeme a v souboru vyfiltrujeme pole, UT WOS, UT SCOPUS a zkontrolujeme. Podrobně viz
návod IPAC – úprava exportního formátu csv.
Kontroly v myASEP – po přihlášení do myASEP uvidíme volbu Kontroly dat. Ve formuláři vyplníme
požadované údaje – např. asepová zkratka ústavu, rok sběru. Pokud u J nebo C chybí UT WOS,
vypíše se v hlášení varování.

Obr. č. 11. Kontrolní hlášení s varováním – chybějící UT WOS.
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8. Nastavení alertů ve WOS a SCOPUS
Doporučujeme zpracovatelům nastavit si ve WOS a SCOPUS zasílání alertů, které je budou
upozorňovat na publikace ústavu, nově zařazené do těchto databází. Podrobně viz Návod na
vytvoření alertů ve WOS a SCOPUS.
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