Návod na založení ORCID
Založení ORCID je velmi jednoduché a intuitivní.
1) Navštivte stránku orcid.org.
2) Registrujte se.

3) Jakmile je profil hotový, vyplňte informace o sobě, své kariéře a provažte svůj ORCID
s jinými identifikátory (ResearcherID) a citačními manažery (například Mendeley), které
Vám umožní sledovat čtenost a ohlas Vašich prací. Doplnit je možné také dosažené
vzdělání či získané granty.

Zde je Váš ORCID.

Zde přidejte informaci o
svých působištích.

ORCID můžete
provázat s jinými
identifikátory a
citačními manažery.
Zde budou informace o Vašich publikacích.
Všechny pohromadě na jednom místě.

4) Založte si svůj seznam publikací.
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Tlačítko „Add works“ vede na různé možnosti přidání
publikace:
1) Search & link – import z mnoha různých
platforem (Scopus, PubMed, Corssref a další).
2) Add ArXiV ID – nahraje údaje o publikacích
v ArXiv.
3) Add DOI – nahraje údaje o publikaci z webové
stránky vydavatele nebo jiné platformy
používající DOI.
4) Add PubMed ID – import z PubMed
5) Import BibTex – import z textového souboru
s citací publikace v bibliografickém formátu
BibTex.
6) Add manually – manuální vyplnění údajů o
publikaci.

5) Nezapomeňte svůj ORCID pravidelně aktualizovat.
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Návod na založení ResearcherID (Publons, platforma Web of Science)
1) Navštivte stránku publons.com.
2) Registrujte se. Pokud již máte založený účet na platformě Web of Science, není
potřeba se znovu registrovat, stačí se přihlásit. Účet Web of Science je společný
pro všechny součásti platformy (InCites, Publons, Journal Citation Reports a další).
3) Po založení účtu / přihlášení vyplňte / aktualizujte vaše osobní údaje v sekci Settings /
Profile, Affiliations.
Zde je Vaše ResearcherID.
Zde je vaše veřejná stránka
s nejdůležitějšími údaji – takto vás
uvidí kolegové.

Zde je hlavní stránka Vašich publikací.

Zde vyplňte své osobní údaje.

4) Vyplňte údaje o svých publikacích. Tento krok vám zajistí sledování a sdílení
základních bibliometrických indikátorů k vašim publikacím (v sekci Public profile).
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Zde importujte publikace na základě
vašeho jména, ORCID, nebo DOI.

Alternativní metriky (zmínky na
sociálních sítích, sdílení, publicistika).

Počet citací.

Import publikací probíhá přes tlačítko „Import publications“. Pokud máte již založen ORCID
a máte v něm kompletní údaje o publikacích, lze snadno synchronizovat publikace mezi
ORCID a ResearcherID. Rozhraní také umožňuje importovat publikace přímo z WoS
(na základě jména) a automaticky navržené publikace v druhém kroku autorizovat (vytřídit
nevhodné návrhy). Další možností je import podle DOI a import seznamu publikací z textového
souboru v bibliografickém formátu RIS nebo Bibtex. Nástroj umožňuje nahrát jak publikace
na WoS, tak i publikace mimo tuto databázi. Pro publikace indexované na WoS počítá Publons
základní metriky (citovanost, h-index, ale i alternativní metriky – počet ohlasů na sociálních
sítích a podobně) na stránce Public profile / Metrics (Obrázek 3).

5) Nezapomeňte svůj profil na Publons pravidelně aktualizovat.
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