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• Identifikátory vědce vkládá po jejich nahlášení autorem knihovna do systému OBD (osobní 

bibliografická databáze)

• V systému OBD jsou evidovány výsledky vědy a výzkumu na univerzitě od roku 2015.

• Následně jsou identifikátory vědce odeslány ze systému OBD a vloženy do UIS (Univerzitní 

informační systém)

• Kde identifikátory najdete: web https://mendelu.cz/ záložka Lidé na MENDELU

• Pokud nemáte v UIS identifikátory, je to pravděpodobně tím, že jste nenahlásili svoje 

identifikátory vědce knihovně na identifikatory-vedce@mendelu.cz.

• Nahlásit je třeba všechny identifikátory, které mají publikující autoři založeny tj. ORCID a 

pokud má autor publikace v databázi Web of Science tak ResearcherID nebo jim vznikly tím, 

že mají alespoň jednu publikaci v databázi Scopus (Scopus Author ID).

• Studenti většinou mají a hlásí pouze ORCID. Pokud mají publikace v databázích Web of

Science nebo Scopus, hlásí i tyto identifikátory nebo některý z nich.

Identifikátory vědce v OBD a v UIS
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• Nemám založen identifikátor vědce:

1. Ověřit, zda už není založen (orcid.org, vyhledáte své jméno)

2. ORCID: http://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/o/ORCID-Navod_zalozeni-

aktualizace.pdf

3. ResearcherID: ověřte si, zda už ResearcherID nemáte: na stránkách Publons

(ResearcherID) pod záložkou Browse – Researchers

4. Návody pro založení: https://uvis.mendelu.cz/mezinarodni-identifikatory-vedce

5. Scopus Author ID si autor nemůže založit, vzniká automaticky u první publikace 

v databázi Scopus.

6. Scopus Author ID lze vyhledat: přes EIZ (https://uvis.mendelu.cz/elektronicke-

informacni-zdroje) vyhledat ve Scopus: https://www.scopus.com/ search-authors

FAQ
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• Zapomněl/a jsem heslo. Nefunguje přihlašovací jméno:

1. ORCID: https://orcid.org/reset-password nebo kontaktovat podporu: 

https://support.orcid.org/hc/en-us/requests/new

2. ResearcherID: https://publons.com/account/login/ Forgot Password? Nebo kontaktovat 

podporu: https://publons.freshdesk.com/support/tickets/new

• Mám duplicitní ResearcherID/ORCID/Scopus Author ID:

1. Zeptejte se knihovny, zda už máte vložen identifikátor v systému OBD (a poslán 

do RIV)

2. Odstranění duplicitních účtů:

3. ORCID: po přihlášení do ORCID účtu, Account Settings - Remove Duplicate Record. 

Pokud nemáte heslo do ORCID, požádat o zrušení duplicitního účtu na podpoře.

4. ResearcherID:https://web2.mendelu.cz/cp_944_navody/Navody/r/ResearcherID_Navod

_zruseni-duplicitniho-uctu.pdf Pokud nemáte heslo, požádat podporu o zrušení RID.

5. Scopus Author ID: kontakt na podporu: 

https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
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• Nevím, který identifikátor mám v OBD a v RIV: zeptejte se knihovny. Nebo 

https://www.isvavai.cz/záložka RIV (vyhledávání tvůrců).

• Nemám propojeno ORCID a ResearcherID a Scopus Author ID: 

https://uvis.mendelu.cz/orcid

• Propojení ORCID a ResearcherID provedete v Publons.

• Propojení ORCID a Scopus Author ID provedete v ORCID.

• Můj profil ORCID je neveřejný: Po přihlášení do ORCID kliknete na svoje jméno v pravém 

horním rohu, dostanete se na Account settings/Nastavení účtu a uvedete: Visibility

preferences/Nastavení viditelnosti: Everyone/Každý.

Kontakt: identifikatory-vedce@mendelu.cz
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