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Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na UKZavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na UK



 Problém – identifikace autorů a výstupů VVaI kvůli nejednotnému zápisu jména autora

 Řešení – personální identifikátory (WOS: ResearcherID, SCOPUS Author ID, ORCID ID, …)

 Koncepce IS VeVaI 2016-2020 (2016) předpokládá používání PI osob evidovaných v IS VAVAI  

 Užívání personálních identifikátorů na UK - Opatření rektora č. 28/2016
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Opatření rektora č. 28/2016
Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora 

publikovaného výsledku na UK

Opatření rektora č. 28/2016
Zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora 

publikovaného výsledku na UK

 Ukládá autorům:

 využívat personální identifikátory, tj. je zřídit a aktivně používat 

Publikace ve WOS: povinnost zřídit si ResearcherID

SCOPUS: Author ID je automaticky přiřazen s 1.publikací

 Zřídit si ID ORCID

 Propojit si personální ID ORCID s výše uvedenými ID 

 Doplnit do ORCID ostatní publikace (nástroj ÚKUK)

 Pravidelně aktualizovat ORCID ID profil (včetně aktualizace přiřazení nových publikací ResearcherID a 
Scopus Author ID)

 Uvádět ORCID ID u všech publikací 

 Uvádět u všech ID a všech publikaci anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 OR 18/2012 

 Ukládá autorům:

 využívat personální identifikátory, tj. je zřídit a aktivně používat 

Publikace ve WOS: povinnost zřídit si ResearcherID
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 Doplnit do ORCID ostatní publikace (nástroj ÚKUK)

 Pravidelně aktualizovat ORCID ID profil (včetně aktualizace přiřazení nových publikací ResearcherID a 
Scopus Author ID)

 Uvádět ORCID ID u všech publikací 

 Uvádět u všech ID a všech publikaci anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 OR 18/2012 

Setkání s katederními správci PedF 6.2.2017



 Autoři:  akademičtí a vědečtí pracovníci, doktorandi, další publikující zaměstnanci a studenti 

 Termín: nejpozději do 31.12.2017 zřídit ORCID (pracovníci přijatí do 31.10.2017)

 Dílčí termín: 31.5.2017

 Noví členové Akademické obce do 2 měsíců od nástupu či přijetí ke studiu 

 ID shromažďuje jsou shromažďovány (prostřednictvím katederních správců OBD) v tabulce na straně 

ÚK PedF Bibliografie

 Návody pro zřízení ID ORCID a propojení s dalšími ID viz ÚKUK

 Pracovní skupina pro metodickou pomoc při zavádění identifikátorů PedF: Mgr. Jitka Bílková, Martina 

Růžičková, Blanka Vorlíčková (ÚK PedF)
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Růžičková, Blanka Vorlíčková (ÚK PedF)
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Na závěr:Na závěr:

 Vytvořená ID ORCID budou implementována do Whois NT

 V budoucnu OBD napojena na databáze WOS a SCOPUS 

 Personální identifikátory autorů z Vašich kateder prosím doplňte do tabulky na stránce ÚK PedF k 

bibliografii

 Zde také afiliace domácích autorů z PedF dle OR 18/2012

 Vytvořená ID ORCID budou implementována do Whois NT

 V budoucnu OBD napojena na databáze WOS a SCOPUS 

 Personální identifikátory autorů z Vašich kateder prosím doplňte do tabulky na stránce ÚK PedF k 

bibliografii

 Zde také afiliace domácích autorů z PedF dle OR 18/2012
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Děkuji za pozornost…

Blanka Vorlíčková

blanka.vorlickova@pedf.cuni.cz

Potřebné informace hledejte na stránce ÚK PedF Bibliografie
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Potřebné informace hledejte na stránce ÚK PedF Bibliografie
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