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Návod na založení ResearcherID
Vytvořeno 10. 11. 2022

ResearcherID sdružuje primárně publikace z databáze Web of Science Core
Collection (WoS: https://www.webofscience.com).

Každý autor by měl mít pouze jeden ResearcherID!

Potvrzený Autorský profil ve Web of Science, viz str. 12. 

Nahlaste své identifikátory vědce knihovně pro evidenci v systému OBD: 
identifikátory-vedce@mendelu.cz

Kontakt na podporu Clarivate Analytics: wosgsupport@clarivate.com

https://www.webofscience.com/
mailto:identifik%C3%A1tory-vedce@mendelu.cz
mailto:wosgsupport@clarivate.com
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Založení identifikátoru ResearcherID

https://www.webofscience.com

nebo: https://access.clarivate.com/register?app=wos
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Pro registraci použijte e-mail s doménou @mendelu.cz
Přijde Vám potvrzující e-mail, kde je uveden váš číselný identifikátor.

Nezakládejte si nové ResearcherID, pokud jej již máte vytvořen!

https://www.webofscience.com/
https://access.clarivate.com/register?app=wos
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Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli heslo pro přihlášení do ResearcherID, na stránce přihlášení
kliknete na Forgot Password? a přijde Vám na e-mail možnost si heslo obnovit.

Nefungoval tento postup? Ozvěte se nám: identifikatory-vedce@mendelu.cz

https://access.clarivate.com/login?app=wos
mailto:identifikatory-vedce@mendelu.cz
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Úprava profilu ResearcherID

Po přihlášení do vašeho ResearcherID kliknete na vaše jméno a na My profile:



6

Vložení afiliace v ResearcherID

Afiliace je příslušnost autora k instituci, na které pracuje nebo studuje. Afiliaci 
vkládejte v angličtině. Více o afiliaci: https://uvis.mendelu.cz/afiliace-mendelu

Po přihlášení kliknete na svoje jméno vpravo nahoře - My profile – Edit:

Profile Settings, Primary Organization: zde vyplníte Mendel University in Brno a 
uložíte změny tlačítkem Save changes.

https://uvis.mendelu.cz/afiliace-mendelu


Vložení dalšího e-mailu
Nastavení profilu ResearcherID: Settings, Account Settings
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Pro případ, že by se Vám změnil pracovní e-mail, doporučujeme doplnit osobní e-mail: 
Email - Add email address
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Propojení ResearcherID a ORCID (ORCID Syncing)

• pro snadnější přidávání publikací
• pro větší viditelnost autora a jeho publikací (identifikace)

Profile, Profile settings, ORCID Syncing:
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Po nastavení propojení ResearcherID a ORCID se Váš ORCID automaticky
zobrazí v ResearcherID, v kolonce Other Identifiers:



Přidání publikací do ResearcherID
Vaše publikace, které máte v databázi Web of Science Core Collection, přidáte
do ResearcherID pod tlačítkem Manage/Add Publications:
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Přidání publikací do Vašeho profilu ResearcherID z databáze Web of Science:

Zkontrolujte, zda jsou publikace Vaše. Publikace označíte a dejte Submit, tím
potvrdíte vložení publikací do Vašeho profilu ResearcherID:

Vybrané publikace budou ihned přidány do Vašeho ResearcherID (zobrazí se
ihned).



Autorské profily ve Web of Science
Každý autor, který má publikaci ve WoS, má autorský profil, který by měl být
autorem potvrzen.

Potvrzený profil je označen zelenou ikonou fajfky a je provázaný s ResearcherID.
Publikace v tomto profilu jsou potvrzené autorem, každá publikace může být
potvrzena autorem jen jednou.
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Nepotvrzený profil obsahuje publikace, které nejsou potvrzeny včetně nových
publikací a může také obsahovat i publikace jmenovců!

Nepotvrzený profil může mít přiřazeno dočasné ResearcherID, ke kterému nemáte
přihlašovací údaje, dočasné ResearcherID zanikne po potvrzení autorského profilu
autorem (který se přihlásí do svého ResearcherID).

Pokud má autor profil potvrzený, může si přidávat nové publikace přes své
ResearcherID.



Potvrzení autorského profilu Web of Science
1. Vyhledat autora ve Web of Science, 2. vybrat nepotvrzený profil,
3. Claim my record
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Aktualizace autorského profilu Web of Science trvá několik dní, než můžete vidět
změny. Po aktualizaci zmizí nepotvrzený profil a zůstane jen potvrzený s přidanými
publikacemi.

a) Pokud máte ResearcherID, zadáte e-mail, kterým se do Vašeho ResearcherID
přihlašujete, a kliknete na Sign in if you have an account. 

b) Pokud ResearcherID zatím nemáte, zadáte e-mail, který chcete odteď pro ResercherID
používat, a založíte si nové ResearcherID pomocí Continue to register. 
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Zrušení duplicitního ResearcherID profilu:
(pokud má autor více profilů)

Každý autor by měl mít pouze jeden ResearcherID!
Než budete chtít zrušit duplicitní ResearcherID, poraďte se s knihovnou!
Knihovna eviduje Vaše identifikátory v systému OBD a tyto identifikátory odcházejí se
záznamy výsledků vědy a výzkumu do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Zrušení můžete provést pod Settings, Account settings, Delete account.
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