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ORCID - nezisková organizace, digitální identifikátor zdarma, přístupný volně přes internet, 
jednoduchá registrace, ovládání 
- přiděleno již 31315000 identifikátorů,  40 zemí, 550 komunit
- propojení s DOI

Osobní identifikátor ORCID 
- digitální jméno - unikátní, specifické, celosvětové = multiprofil
- vytvoření pořádku mezi jmény, průkazné jméno příjmení, deduplikace, identifikace, auto-update
- zlepšení spolupráce
- prokazatelnější/jasnější/autentické identita (lze propojit s DOI)
- kontakt na autora (email), životopis, vzdělání, afiliace spojené s autorem
- lze propojit s více afiliacemi a synchronizovat tak vydavatele/uživatele/autora/afiliace)  > šetří
čas, peníze, jasné šíření informací >  pokud už má ORCID př. od Wileyho, můžeme toto číslo může
autor integrovat pod další instituci
- interoperabilita mezi vydavatelem - zaměstnanec afiliace - uživatel (vyhledává)
- potřeba společného identifikátoru > vyhledávací nástroj
- praktický pro rešeržisty, registr, propojení s afiliací a aktivitou autorů
- využití: kvalifikační práce, certifikáty, tréninky, články, databáze, prezentace na konferencích,
patenty, peer review, granty
- můžeme přidělovat i studentům (PhD.)
- autoři mohou uvádět na vizitkách, v záhlaví prezentací
- systémová integrace s DSpace, peer review (citační standart CASRAI), implementace AGU,
eJournalPress, F1000, Publons
- autentifikace ID přes API > napojení na DOI (DataCite), viaf.org
- možnost automatického zadání přes vlastní afiliaci

- sjednocení názvů institucí

Management 
vedení profilu- individuální profil x institucionální 

Individualní-  manuální spravování dat, administrace, bez kontroly dat, nejednoznačnost jmen, 
uznání/kredit 

Institucionální - nejednoznačnost jmen, ověřování metadat, zprávy, silo systems,návratnost investic 
discoverability - spravování kompletní identity 

 CRIS (Current Research Information Systems) 
- data z institucí > CRIS<  > ORCID / < >Scopus / business analytics = >>

http://orcid.org/0000-0001-7234-3684
https://orcid.org/0000-0002-1598-7181
http://orcid.org/0000-0001-5109-3700


- autentifikace stroji, integrovaná data 
- jméno, stát, klíčová slova, webová stránka, personální identifikace, afiliace, aktivity, díla (práce) 
- xlm data, JON, HTML < mnoho cest pro systémy > práce ve vlastní databázi - integrace mezi 
systémy (perository systems,) 
- instituce autentifikuje, zda jde skutečně o jejich člověka 
- správa účtu 

- možné vytvořit informace viditelné: veřejně, privátně, pro určitou skupinu lidí 
- možnosti přihlášení přes: facebook, shibbolethy, ... 
- propojení na LinkedIn, ResearchGate 
- napojení na další různá ID (Scopus, ResearchID, ISNI) 

 
 
Lenka Němečková - ORCID na CVUT 
- od roku 2015 
- synchronizace ORCID s: univerzitním CRIS, druhotné personální institucionální ID, DSpace, SIS, 
knihovní systém 
 

 
 
Ivan Masár - Our road to author identifiers 
- začali s ResearcherID 
- Scopus AuthorID  - vyčistili metadata od zkomoleni, duplicit 
- ORCID -> ORCID se ukázal univerzálnějším řešením > propojuje Scopus, WoS (missing: only 
through ResearcherID), CrossRef 
- autentifikace přes shibboleth (ORCID as a service provider, EduGAIN federation), ORCID as an 
identity provider 
- ORCID API - podpora (orcid-api-users mailing list), clear sun-setting announcements, 
announcements of changes, release candidates,  
- recommentdations - register multiple emails, watch out for duplicate IDs 
- important missing geature (WoS in Search and Link), search by affiliation - viwwl Organization 
Identifiers Working Group finally solve this?) 
Exciting new features - Auto-Update ORCID profile from CrossRef/Data Cite 
- CESNET projekt 



- mnoho různých identifikátorů osob (Národní autority, zaměstnanecké číslo,...) 
 
Jan Dvořák - EuroCRIS IDs 
- instituce, region, národnost, mezinárodní, funders 
- identita autorů z více institucí a jejich systémů  
- projekty, události, 
integrace v CRIS (CRIS, OpenAIRE Aggregator, publikace v citačních databázích, WoS, Scopus, 
Open Citations) 
- integrace informací - every day 
- kdo, s kým, .. > vztahy  
- metadata layers - discovery metadata, detailed metadata + contextual metadata (Additional 
information = identifiers, classification (subject, type, status + publications, equipment, datasets, 
organization 
- CERIF task group > ORCID 
- využijí  i PhD. studenti 
 
Pro UKN 

★ Dát pokyn, aby si všichni na TUL založili ORCID a pak přístupová čísla předali knihovně 
★ Institucionální přístup zaručuje více nástrojů -  utvoření pořádku uvnitř TUL 
★ Můžeme se napojit přes ORCID API 
★ Napojení na CRIS > hodnocení vědy 
★ Kompletní CV, veřejná prezentace, standardy, accurate reporting 
★ Podpora? - kdo je platí?, trvalá udržitelnost? 
★ Vizitky s ORCID pro TUL 

 
Kontakty a další informace: 
support@orcid.org 
orcid.org/register 
https://members.orcid.org/api/orcid-enabled-systems 
https://members.orcid.org 
twitter @ORCID_Org/@mjbuys 
metriky: http://dashboard.project-thor.eu 
lenka.nemeckova@cvut.cz 
ivo.prajer@cvut.cz 
 




