
Chci zaslat svůj článek do recenzovaného časopisu, jehož obsah je v některé z evaluačních 
databází (např. Acta Polytechnica, univerzitní časopis ČVUT). Při registraci mám možnost 
zadat své ORCID ID do profilu autora (případně ho přidat nebo editovat).

Článek je přijat pro publikaci a je mu přidělen identifikátor DOI. Z redakčního systému 
jsou exportována metadata pro databázi CrossRef, která DOI registruje. Součástí 
metadat článku je jeho DOI i mé ORCID ID. 

Databáze CrossRef je propojena s databází ORCID, proto si nemusím dělat starosti s tím, zda je mé jméno 
uvedené v různých databázích v požadovaném tvaru. Prostřednictvím e-mailu mi přijde zpráva z ORCID, 
že k mému seznamu publikací přibyl nový článek. Zkontroluji metadata a kliknutím záznam potvrdím.

   NEWSLETTER

Řešením je ORCID

Publikujete a jsou vaše články připisovány jinému autorovi stejného jména?
Je vaše jméno v databázích zapsáno v různých tvarech?

Změnilo se vaše jméno v průběhu kariéry?

ORCID ID je jednoznačný digitální identifikátor určený pro rozlišení autorů/
vědců ve světě elektronického publikování.

Řeší používání diakritiky, různých tvarů jmen a odlišuje autory 
stejného jména.

Umožňuje jednoznačné propojení vašich publikací s vaší osobou napříč obory a institucemi, 
na kterých působíte během své profesní kariéry. Je to v podstatě vaše odborná vizitka.

ORCID ID je součástí ORCID profilu, který si spravujete vy sami. V něm je možné nastavit si 
automatickou aktualizaci svého profilu a stahovat záznamy publikací např. z CrossRef. 
ORCID profil vám také umožňuje sdružit na jednom místě různá ID, která jste získali během 
své kariéry (ResearcherID, ScopusID).

Dotazy pište na:  knihovna@cvut.cz 

Sledujte nás na sociálních sítích: 

ČVUT se stalo členem ORCID a prostřednictvím IS ČVUT je zařazeno mezi důvěryhodné 
partnery.  Díky  tomu bylo v rámci USERMAPu vytvořeno komfortní prostředí pro přidělování 
identifikátoru ORCID. 

ORCID ID může univerzita využít i v dalších subsystémech IS ČVUT (CRI,  VVVS, 
Digitální knihovna ČVUT, redakční platforma Open Journal Systems (OJS) 
a komponenta KOS - doktorské studium).

Do budoucna se chystá využití ORCID ID pro vytváření analýz z citačních rejstříků WoS a Scopus, z nástroje 
InCites nebo pro identifikaci autorů v rámci hodnocení VaV vůči RVVI či identifikaci autorů v IS VaVaI.

Co je ORCID?

ORCID NA ČVUT

ORCID V PRAXI

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT
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PhDr. Helena Kováříková
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*Zdroj  úvodního obrázku: s3.amazonaws.com/libapps/accounts/1589/images/Throughout_Career.PNG
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