ENDNOTE BASIC
Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje
sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných
záznamů z online databází. S bibliografickými záznamy je pak možno v prostředí citačních manažerů
dále pracovat. Lze je třídit do skupin, doplňovat přílohami, sdílet, vytvářet z nich bibliografie
ve vybraném citačním stylu, vkládat jejich citace do textu ve Wordu apod.
Můžete je využít k ukládání zajímavých dokumentů na určité téma. Můžete
tyto dokumenty sdílet se svými kolegy či studenty. Funkce bibliografických manažerů pak plně
oceníte při psaní výzkumných či kvalifikačních prací, odborných článků apod.
Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným
EndNote Basic.

EndNote Basic1
EndNote Basic (dříve EndNote Web) je webový bibliografický manažer, produkt firmy
Thomson Reuters, dostupný pro UTB zdarma. Pokud máte zřízené uživatelské konto pro jakýkoliv jiný
produkt této firmy (např. ResearcherID), můžete jej použít i pro vstup do EndNote Basic.

Domovská stránka Web of Knowledge
Pro přístup ke svému uživatelskému kontu na EndNote Basic stačí vyplnit pouze přihlašovací
údaje. Tento přístup je možný nejen v rámci počítačové sítě UTB, ale odkudkoliv, z jakéhokoliv
počítače s přístupem k internetu. Po přihlášení do systému se zobrazí přehled všech bibliografických
záznamů, které máte uloženy. A také přehled skupin, do kterých jste si uložené záznamy roztřídili.
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Úvodní obrazovka EndNote basic po přihlášení

Získávání bibliografických záznamů
Přímý export
Nejjednodušší způsob získání bibliografických záznamů na uživatelské konto je jejich přímý
export z online databáze. To je možné například z databází Web of Science nebo databází dostupných
na platformě Ebscohost.
V databázi Web of Science si můžete vybrané záznamy jednoduše označit a kliknutím
na záložku „Send to my.endnote.com“ uložit na své uživatelské konto.

Export záznamů z Web of Science
Záznamy se automaticky přesunou do složky „Unfiled“. Z této složky si můžete záznamy
přesunout do již existujících tematických skupin nebo můžete vytvořit novou skupinu.

Možnosti organizace nově importovaných záznamů

Již uložené záznamy budou pro Vás ve Web of Science po přihlášení označeny zkratkou „EN“.
Takto můžete lehce rozlišit záznamy, které jste si již uložili od těch neuložených.

Označení již uloženého záznamu ve Web of Science
Online vyhledávání v prostředí EndNote Basic
V prostředí EndNote Basic můžete zvolit „Online Search“ v záložce „Collect“. Takto lze
prohledat řadu databází a katalogů. Mimo jiné je v nabídce zahrnut katalog Národní knihovny,
Univerzity Karlovy, a také katalog Knihovny UTB. Naši knihovnu najdete pod zkratkou „U Tomase Bati
ve Zline“.

Online vyhledávání v katalogu Knihovny UTB v prostředí EndNote basic
Vyhledané dokumenty v databázi knihovny si můžete zobrazit a vybrané záznamy opět uložit
do vybrané tematické skupiny, přip. do nové skupiny.
Import souborů
Pokud není možný přímý export z databáze, je většinou možný export záznamu ve vhodném
typu souboru. Tento soubor lze uložit do počítače a následně do Vašeho účtu na EndNote Basic.

Takovéto soubory mohou mít příponu „.ris“, „.enw“ apod. Ideální je zvolit při importu stejný formát
jako při importu z databáze. Nebo pokud v seznamu databází pro import najdete tu, ze které jste
záznamy exportovali, je vhodné zvolit právě tu stejnou.

Import záznamů uložených v souboru

Vytvoření nového záznamu
Poslední možností je manuální vytvoření nového záznamu. Můžete si zvolit typ záznamu
„Reference type“, např. „Book“, „Journal Article“ apod. Různé typy dokumentů obsahují různá
vyplňovací pole. Jiná pole obsahuje kniha a jiná např. mapa. Neexistují žádná povinná pole. Tedy
záleží na Vás, která vyplníte.

Vytvoření nového záznamu

Organizace záznamů
Vytvořené skupiny můžete přejmenovávat, mazat, sdílet s jinými uživateli EndNote Basic
v záložce „Manage My Groups“ ve složce „Organize“. Přehled sdílených složek najdete v záložce
„Other´s Groups“.

Správa skupin

Ve složce „Organize“ je možné si zkontrolovat, zda máte ve svých záznamech duplikáty „Find
duplicates“. O duplikáty se nejedná, pokud máte jeden záznam uložený ve více tematických
skupinách.

Tvorba bibliografií
Tvorba bibliografií je možná v záložce „Bibliography“ ve složce „Format“. Bibliografii je možné
vytvořit buď ze záznamů v určité skupině nebo ze všech záznamů. V nabídce je řada citačních stylů,
bohužel však chybí česká norma ČSN ISO 690, která je u nás vyžadována pro psaní závěrečných
kvalifikačních prací. Je zde však originální anglická verze této normy ISO 690.
Bibliografii lze vygenerovat ve formátu RTF, HTML nebo TXT. Lze ji také ihned odeslat
e-mailem, vytisknout nebo uložit.

Možnosti tvorby bibliografií

EndNote a Microsoft Word
Propojení Vašeho uživatelského účtu na EndNote Basic a Wordu je možné po instalaci
doplňku „Cite while you write“.

Doplněk „Cite while you write“ v Microsoft Word

Pokud píšete ve Wordu nějaký text, pomocí doplňku „Cite while you write“ a tlačítka „Insert
Citations“ do něj můžete lehce vkládat odkazy a bibliografické citace z Vašeho EndNote Basic účtu.
A to opět ve Vámi vybraném citačním stylu. Citační styl použitých záznamů lze kdykoliv změnit,
editovat apod. V části „Edit Citations“ je například možné doplnit odkaz na záznam o strany.

Text ve Wordu doplněný o citace

Shrnutí
Výhody:
-

Bezplatný přístup pro UTB.
Dostupný z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu.
Intuitivní prostředí.
Integrace některých katalogů českých knihoven včetně Knihovny UTB.
Přímé propojení s Web of Science a ResearcherID

Nevýhody:
-

Absence normy ČSN ISO 690.
Nemožnost vytvářet podskupiny k extistujícím skupinám.

