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Čo o nich vieme 



 Krátke info o význame identifikátorov  
Dôležitosť je v ich jednoznačnosti 
 jedinečný reťazec znakov – akýsi kód, 

zložený z kombinácie čísiel, písmen či 
znakov, prostredníctvom ktorého možno 
jednoznačne určiť o akého autora,... 
 



 presná identifikácia  autorov - problematická 
oblasť v sfére publikovania vedeckých 
dokumentov: 

 výskyt rovnakých mien,  
 zmena priezvisk u žien, 
 rôzny zápis tvarov mien - používanie iniciálok 

autorov, nedodržiavanie  diakritiky, 
 rôzny výskyt afiliácie- zmena pracoviska, 

uvádzanie domáceho i zahraničného 
pracoviska súčasne,  
 



1. Scopus Author ID  
identifikátor je reťazec vytvorený 
spoločnosťou Scopus a generuje sa plne 
automaticky. Ide o 11-miestne číslo, ktoré  
sa priradí skupine dokumentov jedného autora 
pomocou algoritmu a je založený na určitých 
kritériách (afiliácia, adresa, tematická oblasť) 
 





Nevýhody  
Značná chybovosť   
rôznorodosť uvádzania mien autorov, 
nejednotnosť pri uvádzaní afiliácií 
(pracoviska autora) resp. zmena tematického 
zamerania autora; 
vytvorenie niekoľkých autorských profilov - 
Scopus Author ID nie je univerzálnym 
nástrojom pre identifikáciu autorov 
 



2.ResearcherID 
 ResearcherID je nástroj  vytvorený 
spoločnosťou Thomson Reuters (Web of 
Science). Ide o reťazec v tvare A-0000-0000, 
 
Je to unikátny identifikátor pridelený každému 
autorovi a treba si ho zriadiť 
 
Slúži ako nástroj na minimalizáciu nesprávnej   
identifikácie autora,  



Miera chybovosti  je výrazne nižšia 
 
selfmanažment vlastných dát je dôležitý 
 
Autor sa registruje sám !  
 
Na portáli Web of Science v menu My Tools je 
samostatný odkaz práve na ResearcherID. 
 



 
 



 
 



Open Researcher and Contributor Identifier 
 

nová iniciatíva ( od 17.10.2012;) 
voľne dostupný centrálny register  
jedinečne pridelený identifikátor na základe 
vytvorenia používateľského účtu (vyplniť 
formulár, nastaviť profil, prístup k 
informáciám); 
www.orcid.org 



nástroj proti chybnej identifikácii, 
možnosť zverejniť svoj zoznam prác  cez 
osobný profil,  
sledovať citačné odkazy,  
vytvárať prehľady publikačnej činnosti z 
rôznych databáz, 
 importovať dáta z citačných softvérov, 
vyhľadávať odborovú spoluprácu 



výskum a vývoj, grantové, projektové či 
patentové  podania. 
Významne je že ORCID pri kontrole údajov má 
zabudované všetky potrebné nástroje pre správu 
na ochranu osobných údajov v súlade so 
zásadami ochrany  



• Vydavateľstvo Elsevier, (producent databázy 
Scopus),   

• NaturePublishing Group , 
• spoločnosť Thomson  Reuters (producent  

databázy Web   of   Science). 
• Caltech a Cornell University, Harvard 

university, CERN, IEEE 
 
 



 
 





 
 

45 autorov má ORCID identifikátor a uvádza 
afiliáciu SPU 
Skúsme urobiť naše vedecké informácie 
zreteľné a jednoznačne identifikované v 
spleti difgitálneho sveta 
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