
ORCID – PUBLONS – Scopus  

Návod na založenie profilov pre individuálneho používateľa/vedca 

 

Odporúčaný postup: 

1. vytvoriť ORCID, doplniť profil o osobné údaje (zatiaľ nie práce) 

2. vytvoriť PUBLONS, doplniť profil o osobné údaje, importovať do Publons práce 

z WOS  

3. spárovať Publons účet s ORCID, exportovať  práce z Publons do ORCID 

4. spárovať ORCID so Scopus, importovať práce zo Scopus od ORCID 

5. deduplikovať importované práce 

6. prípadne ručne dopísať/importovať práce mimo WoS a Scopus  

 

ORCID  

https://orcid.org/  

Overíme si, či účet už nemáme založený: napíšeme celé meno a priezvisko  do 

vyhľadávacieho okienka a klikneme na tlačidlo „lupu“. 

Pozn.: Systém je „zvláštny“ tým, že pri prihlasovaní je povinným údajom meno (nie 

priezvisko). Preto Vám výsledky vyhľadávania prinesú aj profily podľa krstného mena. Ak však 

zadáte aj priezvisko, profil bude na prvých miestach vo vyhľadávaní. 

 

https://orcid.org/


 

 

 

 

Registráciu začneme kliknutím na „Sign in/Register“ a následne vyberieme „Register now“ 

 

 

 



 



Vyplníme údaje, ktoré registrácia vyžaduje.  

Odporúčame:  

- uviesť určite aj priezvisko 

- používať diakritiku, teda uviesť meno v oficiálnej forme (alternatívne formy mena je potom 
možné v profile odkázať)  

- uviesť ako hlavný pracovný email, ktorý používa aj ako autor pri publikovaní svojich prác 
(alternatívne emailové adresy je možné tiež uviesť)  

- prihlasovacie heslo voliť rovnaké pre všetky profily 

- zriadiť profil ako verejne prístupný – visibility for Everyone (je ale možné „skryť“ konkrétny 
údaj) 

 

Systém vygeneruje ORCID ID a žiada o autorizáciu.  

 

Autorizácia účtu vedec urobí cez email, ktorý si pri založení profilu uviedol.  

Až po potvrdení profilu sa dá do neho prihlásiť a ďalej s ním pracovať.  

 

 

 

 

Vo vytvorenom a verifikovanom profile následne možno editovať/dopĺňať všetky údaje. 
Údaj sa dá editovať, keď je pri ňom symbol ceruzky, alebo ide o údaj na čiernej lište.  
Zmeny je potrebné vždy dať uložiť „SAVE CHANGES“. 

 

 



 

Odporúčame doplniť:  

- alternatívne formy mena „ALSO KNOWN AS“ - bez diakritiky, prípadne len s iniciálami 

krstného mena; každý variant sa uvádza do osobitného poľa cez tlačidlo (+)„add“ 



 

 

- krajinu Country výberom z ponuky 

 



 

- prípadne alternatívne emailové adresy, pričom sa možno rozhodnúť, ktorá z adries bude 

viditeľná pre všetkých  

 

 

 - Other IDs needitujeme a nedopisujeme ručne, dotiahnu sa do profilu automaticky, pokiaľ 

správne spárujeme iné identifikátory/profily pre vedca: PUBLONS (Researcher ID), Scopus 

(Author ID) a iné.  (viď ďalej)  

- zamestnávateľa / Employment cez tlačidlo + Add employment na lište 

 Afiliáciu zamestnávateľa v rámci SAV uvádzame vždy tak, že ako Organizáciu  

uvedieme Slovak Academy of Sciences (systém by mal „našepkať“ a následne dotiahnuť 

mesto a krajinu  a názov organizácie SAV ako Department.  Dátum nástupu do inštitúcie nie 

je v ORCID profile povinný (ale je povinný v Publons).  Netreba zabudnúť kliknúť na Add to 

list.  



 

 

Ďalej je možné pridať údaje o vzdelaní, ako ďalšie údaje:  

 

 



Pridávanie prác / Works 

ORCID profil pre vedca má fungovať ako univerzálna platforma, takže odporúčame 

pridávanie prác realizovať v prvom rade tým spôsobom, že si ich vedec dotiahne (importuje) 

z iných systémov – predovšetkým zo scientometrických databáz  WoS/PUBLONS a Scopus. 

K tomu je potrebné, aby aj na týchto platformách mal vedec svoje identifikátory (profily), 

ktoré sa s ORCID účtom spárujú, a následne je možné realizovať automatickú výmenu údajov 

medzi systémami navzájom.  

Klikneme na lište Works „Add works“ a následne sa vyroluje lišta, kde klikneme na „Search 

and link“.  

 

 

Systém ponúkne na výber platformy, ktoré s ORCID spolupracujú na báze plateného 

členstva.  Párujeme predovšetkým „WoS/PUBLONS/ResearcherID“, „Scopus – Elsevier“, 

prípadne „CrossRef“ (agentúra, ktorá registruje DOI).  Spárovanie s účtom Publons je nutné 

urobiť prostredníctvom platformy Publons. CrossRef a Scopus napájame na ORCID pomocou 

možnosti „Search and link“ priamo v rozhraní ORCID účtu. 



 

 

Správne spárovanie účtov je zväčša možno robiť oboma smermi: z ORCID do iných 

platforiem alebo z iných platforiem do ORCID.  

Spárovanie PUBLONS a ORCID.  



 

WoS/PUBLONS/ResearcherID (založenie účtu) 

ResearcherID je identifikátor, ktorý prideľuje platforma PUBLONS www.publons.com tým 

autorom, ktorých práce sú indexované vo Web of Science.  

ResearcherID nedostáva autor automaticky, musí sa registrovať na platforme a následne do 

svojho profilu nahrať/importovať svoje práce z Web of Science.  

Pred vytvorením Publons profilu odporúčame skontrolovať, či už profil vedcovi nebol 

vytvorený – cez Browse - Researchers:  

 

Nový profil sa zakladá registráciou.  

 

 

http://www.publons.com/


Ako prihlasovací email autor uvádza hlavný pracovný email, ktorý používa aj ako autor pri 
publikovaní svojich prác (alternatívne emailové adresy je možné tiež uviesť). 

Prihlasovacie heslo odporúčame voliť rovnaké pre všetky profily (Publons vyžaduje okrem 
písmena a číslice aj symbol/znak).  

Do Publons je možné sa registrovať aj prostredníctvom už vytvoreného a prihláseného 
ORCID účtu, kliknutím na logo ORCID ID.  

 

Následne autor dostane na uvedenú mailovú adresu od Team Publons mail, ktorý musí 

verifikovať. 

 

Po prihlásení autor vidí svoj profil so základnými údajmi, ktoré si môže doplniť/editovať cez 

Private Dashboard. 

 

Je nevyhnutné editovať:  



a) identifikovať a importovať práce z Web of Science – My records – Publications – Import 

publications – See my WoS publications (v dvoch krokoch)  

 

 

 

 

Vyhľadávací stroj vyhľadáva vo WoS práce autora podľa mena. Pokiaľ nájde zhodu, výsledok 

ponúkne. 



 

 

 

Autor identifikuje len svoje práce (vo výsledku môžu byť aj práce menovcov a pod.) a tie 

kliknutím importuje do svojho Publons profilu. 

Import sa prejaví aj vo verejnom profile /Public profile.  

 



Po priamom imoprte z WoS systém okamžite pridelí autorovi Researcher ID.   

ResearcherID sa o nejaký čas (cca do 1 týždňa) ukáže pri každej práci autora pod jeho 

menom (resp. ukážu sa všetky identifikátory autorov, ktorí majú svoje profily zriadené 

a riadne spárované).  

 

 

Ako teda Publons spárovať s ORCID?  

Párovanie účtov Publons a ORCID môže robiť vedec po prihlásení sa do Publons účtu cez  

Private Dashboard – Settings – Account  

 

 



 

Po kliknutí na tlačidlo Connect pri ID ORCID systém žiada autorizovať, či skutočne ide 

o správny účet ORCID.   

 



Po spárovaní účtov sa ORCID ID prenesie ako živý link do Publons profilu.  

 

 

Aby sa naopak Researcher ID (pokiaľ ho už systém autorovi pridelil) prenieslo ako živý link do 

ORCID, musí autor cez Private Dashboard – Settings – Permissions stlačiť príslušné tlačidlo 

a úkon potvrdiť a uložiť zmeny. 

 

 

Researcher ID sa prenesie ako živý link do ORCID. 

 



 

 

Import prác medzi PUBLONS a ORCID  

 

Firma Clarivate je platiacim partnerov ORCID, preto je možné, aby si systémy navzájom 

odovzdávali údaje o prácach.  

Autor si môže poslať práce z Publons do ORCID cez Private Dashboard – Settings – 

Permissions.  

Pokiaľ má spárované účty a existujú práce, ktoré ešte neboli z Publons do ORCID 

exportované, systém mu ponúkne ich export (a žiada autorizáciu ORCID účtu).  

 

 

V Permissions je taktiež možné kliknutím na príslušné tlačidlo stabilne povoliť z Publons 

pridávať  publikácie a overené recenzie autora do záznamu ORCID.  Operáciu treba potvrdiť 

uložením zmien.  



 

Výmena údajov o prácach je možná aj opačne, t. j. prenosom prác z ORCID profilu do 

Publons cez  Private Dashboard - My record – Publications – Import Publications – Sync with 

ORCID – Sync my publications from ORCID.  

Odporúčame však ako univerzálny identifikátor a univerzálnu platformu udržiavať ORCID, 

kým Publons profil používať pre platformu WoS a pre zaznamenávanie peer-review, pretože 

metriky v profile rátané vychádzajú len z údajov z WoS.  (Ale je to na rozhodnutí autora.)  

 

 

 

 

V PUBLONS profile ešte odporúčame doplniť, editovať (Private Dashboard - Settings): 



- PROFILE (alternatívne formy mena, krajinu, oblasť výskumu ) – treba uložiť zmeny  

 

- AFFILIATIONS, a to inštitúciu: uvádzame aj rok nástupu ako povinný údaj, pričom „Slovak 

Academy of Sciences, Slovakia“  uvádzame ako Institution a ústav/centrum ako Department. 



 

 

Spárovanie ORCID a SCOPUS  

Z ORCID profilu (po prihlásení) môže autor komfortným spôsobom importovať rovnako svoje 

práce zo Scopus (Elsevier).  

Klikneme na lište Works „Add works“ a následne sa vyroluje lišta, kde klikneme na „Search 

and link“ a vyberieme možnosť Scopus. 

 



 

Systém žiada autorizovať ORCID účet s autorom v Scopus.  

V Scopus si autor nemusí vytvárať profil žiadnou osobitnou registráciou. Scopus pridelí Author 

ID autorovi automaticky pri prvom zindexovaní jeho práce vo Scopus. Treba sa však sledovať, 

či ide naozaj o práce daného autora, lebo systém porovnáva meno a zhodu emailovej adresy, 

ktorú má autor uvedenú pri práci, ale nie vždy priradí práce dobre.  

 



Po samotnej autorizácii nasleduje kontrola toho, či ide skutočne o daného autora a jeho 

práce. Robí sa to v niekoľkých krokoch: 

1. výber správneho profilu autora potvrdíme zaškrtnutím a tlačidlom next 

 

2. Ďalej potvrdíme systému preferovanú verziu mena a stlačíme next.  

 

 



 

3.-4. Nasleduje výber a potvrdenie publikácií autora.  

 

 



5. Systém sa spýta na zaslanie Author ID, pričom overuje emailovú adresu.  

 

6. A napokon treba potvrdiť export prác do ORCID.  

 



Po ukončení operácie sa práce autora exportujú do ORCID a v Others IDs pribudne ako živý 

link Scopus Author ID.  

 

Je možné využiť aj opačný postup a importovať prácu zo Scopus do ORCID.  

Pri vyhľadanej práci klikneme na profil autora –   „View full profile“ a tam na „Connect to 

ORCID“. Verifikácia údajov je rovnaká (6 krokov), ako pri opačnom postupe.  

 



 

 

 

Pri exporte prác z WoS a Scopus do ORCID by mala nastať deduplikácia záznamov o prácach. 

Keďže však duplicity odstraňuje „stroj“, môže sa stať, že sa predsa len vyskytnú v ORCID 

profile duplicity. (Hlavne pri prácach v Scopus, kde je slovenský titul originálu prekladaný). 



Odstraňovanie, resp. zlučovanie záznamov môže prihlásený autor robiť tak, že identifikuje 

duplicity zaškrtnutím pred názovom, čo spôsobí, že sa pod čiernou lištou Works aktivuje 

tlačidlo Combine. Operáciu treba potvrdiť.  

 

 

Ručné vkladanie prác do ORCID  

sa realizuje vyplnením formulára. Odporúčame dôsledne uvádzať hlavne štandardné čísla 

(ISBN, ISSN, DOI a pod.). Po čase sú práce verifikované napr. cez CrossRef (DOI) alebo 

WorldCat (ISBN).  

 

 

 



 

 

Elektronický dokument, ktorý má DOI (Digital Object Identifier), možno importovať do  

ORCID cez Search and Link, pričom vyberieme databázu CrossRef.   

 



 

Vyhľadávanie podľa mena autora neprináša relevantné výstupy, je lepšie vyhľadať prácu 

podľa DOI a kliknutím na Add to ORCID ju prebrať do ORCID profilu.  

 

 

Vkladanie prác do ORCID cez bibtex 

V prvom kroku je treba mať pripravený výstup vo formáte BibTex. Tento výstup je možné 

získať z EPCA v katalógu publikačnej činnosti v sekcii „Výstupy publikačnej činnosti“.

 

Následne treba vybrať možnosť „BT – BibTex“ a vyplniť vo formulári potrebné informácie – 

najmä meno autora, ale napríklad môžeme vybrať i roky publikovania, kategórie a podobne.  



 

Výstup uložíme tak, že na jeho odkaz klikneme pravým tlačidlom a zvolíme možnosť „Uložiť 

cieľ odkazu ako...“ 

 

Do ORCID nahráme výstup cez Add works – Import BibTex. Vyberieme súbor výstupu, ktorý 

sme predtým uložili do počítača za pomoci „Choose file“. 

 

 

 



 

Nakoniec uložíme práce jednotlivo alebo cez „Save all“. V prípade nesprávneho načítania 

niektorých údajov, možno po uložení robiť úpravy pomocou loga ceruzky.  


