
ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

• Propojuje identifikátory ResearcherID a Scopus Author Identifier

• Registrace je možná na http://orcid.org/

• Autor se založeným ORCID je určen kódem např. 0000-0002-3216-1074

Nastavení profilu ORCID:

Po přihlášení do ORCID se u svého jména (vpravo nahoře) můžete podívat na svůj profil (View

my ORCID Record) najdete Nastavení/Account settings:
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Návod na propojení s ResearcherID a Scopus Author ID
Vytvořeno 12. 3. 2021

Nastavení účtu, aby byl veřejný: Account
settings/Visibility preferences/everyone

http://orcid.org/


1. Propojení ORCID se Scopus Author ID:

přidáním publikací do profilu ORCID ze Scopusu

Vaše vědecké výsledky (publikace) můžete přidávat do ORCID různými způsoby:

• Propojením a importem z jiných zdrojů (např. ze SCOPUS a CrossRef),

• vložením citace ve formátu BibTeX ,

• manuálně

Publikace z databáze Scopus přidáte v záložce Works, Add works, Search & link, vyberete
Scopus- Elsevier
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Příklad přidání publikace ze Scopus

Označte svůj Scopus profil a klikněte na tlačítko Next:

Poznámka: Pokud se v nabídce objeví možnost přidání vašich publikací pod různými Scopus
Author Identifier, je třeba nejprve ve Scopus sjednotit Vaše publikace pod jeden Scopus
Author Identifier a teprve potom publikace importovat do ORCID.
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Označit vaše publikace a kliknout na tlačítko Next:
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Objeví se Review the Scopus profile a kliknete na tlačítko Next:

Vyplníte e-mail a kliknete na tlačítko Send Author ID: 

Na email si můžete zaslat seznam publikací odeslaných ze Scopus do ORCID – Send my 
publication list:
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Import publikací ze Scopus do ORCID proběhl, klikněte na Return to ORCID:

Zkontrolujete si, zda byly publikace přidány a zároveň vidíte, které z publikací jsou ze Scopus:
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Propojení se Scopus se objeví vlevo v 
kolonce Other IDs



2. Propojení ORCID s ResearcherID

Propojení ORCID a ResearcherID provedete v nástroji Publons.

Přihlaste se do svého profilu ResearcherID na adrese: www.publons.com

U Vašeho jména (vpravo nahoře) se můžete podívat na Private Dashboard a na 
Nastavení/Settings.
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V Settings kliknete na Permissions, zde se nastavuje 
propojení s ORCID.

http://www.publons.com/
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V ORCID Settings kliknete na Create or connect your ORCID iD:

Vyberete ORCID a kliknete na Connect:

Vrátíte se zpět kliknutím na: Return to Publons

Pokud nejste přihlášení do ORCID, objeví se okno pro 
přihlášení do ORCID (zadejte přihlašovací jméno a heslo).



V Permissions se ORCID Settings je třeba provést následující změny:

Je potřeba zatrhnout: Keep my publication list up to date with my ORCID record a potvrdit 
tlačítkem Save changes.
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Je potřeba udělit povolení:
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Objeví se nové okno, které potvrdíte tlačítkem 
Authorize access

Je potřeba potvrdit: Keep my ORCID publication list up to date with my Publons
account a Keep my ORCID review list up to date with my Publons account. Potvrďte 
tlačítkem Save changes.
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Nakonec je třeba potvrdit Grant Publons Permission to update your ORCID Record

Znovu se objeví okno, potvrdíte tlačítkem 
Authorize acces.
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Výsledné nastavení propojení ORCID a Publons (Researcher ID).
Můžete exportovat své publikace do ORCID:
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V ORCID se propojení s ResearcherID objeví v 
kolonce Other IDs a v nastavení je Publons jako 
důvěryhodná organizace (Trusted Organization)


