NAŘÍZENÍ DĔKANA FTZ

Č. 2/2019

Zavedení unikátních autorských identifikátorů pro
jednoznačnou identifikaci autora publikovaného
výsledku na Fakultě tropického zemědělství ČZU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení je platné pro všechny publikující studenty, zejména doktorských studijních
programů Fakulty tropického zemědělství (FTZ) a zaměstnance FTZ.
Článek 2
Personální identifikátory
(1) Pro účely jednoznačné identifikace autora publikovaného výsledku budou využívány
primárně personální identifikátory:
a. ORCID – ID mezinárodního identifikátoru ORCID (Open Researcher and
Contributor ID),
b. ResearcherID – ID databáze Web of Science
c. Scopus Author ID – ID databáze Scopus případně pak další specifické oborové
personální identifikátory.
Článek 3
Povinnosti studentů a zaměstnanců FTZ v procesu zavádění unikátních identifikátorů
(1) Povinnost zřídit si personální identifikátory (dále jen identifikátory) podle Čl. 2 tohoto
nařízení mají:
a. akademičtí a vědečtí pracovníci
b. studenti doktorského studia
c. další publikující zaměstnanci a studenti FTZ (dále jen autoři).
(2) Autoři mají povinnost:
a. uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle nařízení
děkana FTZ 2/2017,
b. pokud mají publikace v časopise indexovaném v databázi Web of Science,
vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of
Science a přiřadit je k identifikátoru,
c. pokud mají publikace v časopise indexovaném v databázi Scopus, nalézt si v
databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je
do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi
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Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si
sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu),
d. vytvořit si ORCID a svůj profil na ORCID,
e. v případě, že autor má publikace v časopise indexovaném v databázi Web of
Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a
Scopus Author ID (a naplnit tak tento profil publikacemi z Web of Science a
Scopus),
f. vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených
databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v
časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech),
g. zaslat identifikátory, jež jsou uvedeny v Čl. 2 na oddělení pro vědu, výzkum a
doktorské studium FTZ,
h. pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily,
i.

uvádět, pokud je možno, ORCID u svých publikací.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Nařízení bylo schváleno senátem FTZ dne 27. 03 2019.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 10. 4. 2019
Doc. Ing. Jan Banout, Ph.D., v. r.
děkan FTZ
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