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Novinky ve WOS
Publons

• publons.com

Jedinečný nástroj pro 
podporu a prezentaci 
recenzní činnosti

Kompletní publikační profil

• Přehled publikací

• Přehled recenzní

• Přehled redakční činnosti

Publons Academy!

https://publons.com/
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Novinky ve WOS
Publons – profily vědců
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Novinky ve WOS
Publons Academy

Naučte své kolegy, jak 
správně recenzovat a 
zapojte je do světa 
vědeckých publikací

Hlavní přednosti

• E-learning

• Přímé zapojení účastníků

• Viditelnost pro editory

Vyzkoušejte!



Výběr publikací pro WOS
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KvantitaKvalita
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KvantitaKvalita

Bradfordův zákon
‘Malé procento časopisů se podílí na vysokém procentu publikovaných 
článků.’ 



Web of Science Core Collection
Selekční proces

Editoři:

150 let praxe

12 jazyků které pokrývají

0 redigovaných časopisů nebo 

editorské činnosti

Publikační 
standardy 

Obsah
Mezinárodní 

zaměření
Analýza citací

Hlavní body hodnocení

• Konzistentní proces více jak 50 let

• Komplexní proces: faktory jsou 
hodnoceny společně. 

• Každý časopis je hodnocený 
objektivně a nezaujatě.

• Kontrola kvality každé dva roky



První fáze - Emerging Sources Citation Index

Publikační 
standardy Obsah

Recenzovaný

Etické 
publikování

Technické 
požadavky
(XML / PDF)

Anglická 
metadata

Zajímavý pro 
vědeckou 
komunitu

Rozmanitost

Rozmanitost 
autorů a 

redaktorů 
(regionální)



•Porovnávání s 
časopisy v oboru

•Do jaké míry je 
téma již obsaženo?

•Obohatí časopis 
WOS CC novým 
obsahem?

•Cílová skupina je 
mezinárodní nebo 
specifická, 
regionální?

• Redakce časopisu 
má mezinárodní  
působení?

•Citovanost 
časopisu

•Citovanost v 
poslední době

•Citovanost 
autorů, redaktorů

• Přijetí časopisu v 
rámci odborné 
literatury

•Přesnost a 
pravidelnost 
vydávání

•Mezinárodní 
redakční 
pravidla

Druhá fáze - Web of Science Core Collection



Třetí fáze – sledování kvality ve Web of Science

10-12% časopisů 
schválených WOS CC 

ročně

60% časopisů 
schválených ESCI ročně

211 časopisů z ESCI do 
WOS CC  v roce 2017

21 časopisů z WOS CC 
do ESCI 2017

203 časopisů 
vyřazených za období 

2014-2018Seznam časopisů ve Web of Science: http://mjl.clarivate.com/

Kompletní kritéria výběru: https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/

Podání žádosti: http://mjl.clarivate.com/journal-submission/

Průběžné sledování kvality:

- Zůstává v tradičních WOS CC

- Přesune se do ESCI

- Vyřadí se



CZ & SK - Emerging Sources Citation Index časopisy

AU DE HU PL UK

25 283 17 184 57

Evropa

3763 ESCI časopisů

Slovensko

25 ESCI titulů

Česko

36 ESCI titulů



Web of Science – počet českých a slovenských 
časopisů ve Web of Science

Data k 12 únoru 2019
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Charakteristiky Web of Science



Biological Abstracts

Web of Science
Core Collection

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 
Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index 
Book Citation Index
Conference Proceedings Citation Index 

110+

zemí

12 000+

institucí

34 000+

časopisů

200 MILIONŮ

publikací

1.6 MILIARD

citované literatury



Kompletní databáze 1900-

> 74 milionů záznamů

ESCI včetně archivu 2005-

Aktualizace každý den

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Emerging Sources Citation Index

Book Citation Index

Web of Science Core Collection



Citační sítě

1955 “ASSOCIATION OF IDEAS INDEX”Dr. Eugene Garfield 

Citation Indexes for Science
A New Dimension in Documentation through Association of Ideas
http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf

http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf


Web of Science



Web of Science - www.webofscience.com

Registrace –
vlastní účet

Novinky
Kontakt na 
podporu 
Zdroje



Web of Science - vyhledávání

4 hlavní otázky pro 
úspěšné vyhledávání

KDE
JAK
CO
KDY

Web of Science obsahuje celou řadu 
dílčích databází, které mohou být 

prohledávány jednotlivě nebo všechny 
současně

V more settings zvolte konkrétní 
databázi nebo citační index.



Web of Science - vyhledávání

4 hlavní otázky pro 
úspěšné vyhledávání

KDE

JAK
CO
KDY

Basis Search – základní vyhledávání v předvolených datech

Cited Reference Search– vyhledávání publikací, které citují konkrétní dílo nebo díla

Advanced Search – pokročilé vyhledávání, volně tvořený vyhledávací dotaz

Author Search – Vyhledávání autorů pomocí jejich Jména, Oboru a afilace

Structure Search – vyhledávání podle chemických vzorců a schémat



Web of Science - vyhledávání

4 hlavní otázky pro 
úspěšné vyhledávání

KDE
JAK

CO
KDY

Zvolte údaj, který chcete vyhledat.
Topic – vyhledává v názvech článků, abstraktech a klíčových slovech

Vyzkoušejte vyhledávání podle Adres, Názvů organizací (Organization Enhanced Names) nebo 
podle organizací financujících výzkum (Funding Agencies).

vyhledávání můžete vylepšit pomocí zástupných znaků, hledané termíny kombinujte pomocí 
booleovských operátorů



Web of Science - vyhledávání

4 hlavní otázky pro 
úspěšné vyhledávání

KDE
JAK
CO

KDY

Zvolte, stáří hledaných publikací

datum vydání 
– WOS obsahuje publikace zpětně až do roku 1900

aktuálnost výsledku 
– kdy byla publikace přidána do WOS



Web of Science - vyhledávání
Vyhledávání v přirozeném jazyce | Zástupné znaky | Vyhledávání frází

Záznamy jsou indexovány v přirozeném jazyce
• Preferovaný jazyk angličtina (nezbytné pro název, abstrakt a klíčová slova)

• Zbylé údaje mohou být v jazyce dokumentu

Zkracování / Zástupné znaky (Truncations / Wild Cards)
• * (hvězdička) – nahrazuje 0 a více znaků
• ? (otazník) – nahrazuje přesně 1 znak
• $ (dolar) – nahrazuje žádný nebo 1 znak

Vyhledávání frází
• Vyhledáváme-li frázi, tj. slova v přesném pořadí můžeme využít symbol uvozovek “ …“

– např. „energy conservation“

Kombinace
• Zástupné znaky a vyhledávání frází lze kombinovat

– např. „zika virus treat*“
• Závorky pro určení pořadí operátorů



Web of Science - vyhledávání - Pravidla vyhledávání 2
Booleovské operátory

OR operátor

Vyhledá všechny záznamy, které obsahují alespoň 
jeden z hledaných výrazů.

NOT operátor

Umožňuje vyloučit konkrétní výraz z množiny 
výsledků

AND operátor

Vyhledá záznamy, které obsahují oba zadané výrazy 
současně.



Web of Science - vyhledávání - Pravidla vyhledávání 3

• NEAR/x – sea NEAR/3 pollution

• sea                       pollution

• SAME – technology* SAME Brno

Pole 
ADDRESS:

Brno Univ Technology, Dept Theoret & Expt Elect Engn,
Brno 61200, Czech Republic

+
vzdálenost

výrazů

stejné rešeršní 
pole

• NOT • AND • OR



Web of Science - vyhledávání



Zpřesňování výsledků



Zpřesňování výsledků
filtry-analýzy

“

5 nejčastějších variant přímo 
ve filtru

až 100 možností klikněte na 
„more options/ values“

Svůj výběr potvrďte pomocí 
tlačítka „Refine“

Zpřesněte své 
výsledky podle: 
• nejcitovanějších 

výsledků
• oboru
• organizace, kde 

byl publikován

Nebo si zobrazte jen 
Open Access články



Analýza výsledků



Analýza výsledků
prohlížení výsledků

“

Analyzujte 
výsledky 

podle celé 
řady 

kritérií

nastavte 
počet 

výsledků

nastavte 
možnosti 
pořádání

Uložte si 
výstupy z analýz

graf jako jpg.

Data jako txt

Výsledky jsou k 
dispozici v grafické 
podobě nebo jako 

tabulka



Výsledky vyhledávání



Výsledky vyhledávání
výsledky – skupiny článků

“

Třídění výsledků podle 
možností uvedených 

v menu vytvořte
Analýzu výsledků

Citační Zpráva

zkontrolujte jak 
často je článek 

užíván

počet 
výsledků

rešeršní 
dotaz

vyhledávání 
ve výsledcích

filtrování

získání plného textu
prohlížení abstraktu



Úplný záznam



Úplný záznam

“

Získejte plný text

prostřednictvím 
předplatného 
vaší instituce

nebo 

Google Scholar Další práce s výsledky

stahujte, sdílejte, uložte do 
EndNote nebo 
ResearcherID

Objevujte 
souvislosti ve 

vědě 
prostřednictvím 

citační sítě

citující články
citované články

související 
pramenySdílené údaje z 

JCR

JIF
5 letý JIF

JIF kategorie

Vysoce citovaný 
článek podle ESI

článek, který se 
umístil v 1% 

nejvýše citovaných 
ve své kategorii



Citační síť



Citační síť
Citation Network – vědecké výsledky v souvislostech

• Citační síť nám umožní objevit 
souvislosti mezi výzkumy
• Sledovat vazby, které byly 
vytvořeny samotnými vědci



Citační síť
počty citací podle databází

Co můžeme zjistit
Kompletní přehled, kolikrát byl článek citován
Z jakých databází a rejstříků WoS
Demonstruje překrytí titulů. Hodnota citujících článků 
je bez duplicit





Citační sítě
ukázka CRISPR

http://http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9

http://www.crisprtx.com/our-programs/crispr-cas9-gene-editing.php
http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9


Citační sítě
ukázka CRISPR

http://http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9

http://www.crisprtx.com/our-programs/crispr-cas9-gene-editing.php
http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9


Citační sítě
ukázka CRISPR

http://http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9

http://www.crisprtx.com/our-programs/crispr-cas9-gene-editing.php
http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9


Citační sítě
ukázka CRISPR

http://http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9

http://www.crisprtx.com/our-programs/crispr-cas9-gene-editing.php
http://www.crisprtx.com/gene-editing/crispr-cas9


ukázka CRISPR

Tento článek z roku 2002, prvně zmiňující CRISPR, cituje základní výzkum z 

roku 1987. I přes to, že publikace z roku 87 CRISPR přímo NEJMENUJE.

Publikace z roku 2011 o objevu CAS9 cituje první článek zmiňující CRISPR.

Tato publikace z roku 2011 byla doposud mnohokrát citována.

Citační sítě



Vyhledávání autorů



Vyhledávání autorů
možnosti vyhledávání

• základní vyhledávání (basic search)
• vyhledávací pole “Author”

• vyhledávací pole „author identifier“
• ReseracherID

• ORCID id

• vyhledávací rozhraní “Author Search”



Vyhledávání autorů
obecná pravidla

• Jména jsou indexována v obráceném pořadí
• Příjmení˽Jmeno (jako iniciála; až 5 iniciál ke každému autorovi)
• příklady: 

• Wichterle O ( Otto Wichterle) 
• Hawking SW (Stephen W. Hawking)

• Jména jsou indexována bez diakritiky.

• Apostrofy a pomlčky jsou indexovány jak je uvedeno v publikacích od roku 1998
• OBrian W (do roku 1998) vs. O’Brian W(od roku 1998)

• Od roku 2008 indexována jména v plném znění
• Booleovské operátory a zástupné znaky fungují stejně jako v obecném vyhledávání

• symbol hvězdičky * přidáván automaticky

• Pro přesnou rešerši je třeba zadat přesný dotaz
• příklad – OBrian W OR O’Brian W OR O’Brian William



Vyhledávání autorů
Author Search

• Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

• STU Bratislava
• matematika

Zvolte – Author Search



Vyhledávání autorů
author search 1 – jméno autora

Uveďte jméno autora ve tvaru Příjmení Jméno (iniciála)

Přidejte další řádek pro zadání alternativní varianty jména
např. dívčí jméno, atp.

Pokračujte dalším krokem



Vyhledávání autorů
author search 2 – obor zkoumání (Research Domain)

Vyberte z nabízených možností
každý širší obor uvádí počet záznamů

Pokračujte dalším krokem



Vyhledávání autorů
author search 3 – instituce (Organization)

Měňte pořadí záznamů
název instituce
počet výsledků

Dokončete vyhledávání

Vyberte z nabízených 
institucí

každá instituce má 
přiřazen počet 

navázaných záznamů



Vyhledávání autorů
výsledky

Nalezené shody jsou zvýrazněné

Prozkoumejte výsledky podle “article
groups“



Identifikace autorů



ResearcherID
Vytvořeno pro vědce, studenty a informační specialisty

• ResearcherID bylo vytvořeno pro vědeckou komunitu jako webový nástroj 
pro zajištění těchto funkcí:

• prezentaci publikační činnosti

• šíření bibliografických a profesních informací

• nalezení potenciálních spolupracovníků

• zajištění spolehlivé identifikace autora



ORCID

• Open Researcher and Contributor ID (ORCID) je mezinárodní projekt, jehož záměrem je přispět k řešení problému 
shodných jmen autorů prostřednictvím unikátního identifikátoru autora.

• Volně přístupný rejstřík autorů v prostředí Webu.

• ORCID spolupracuje s ostatními systémy pro identifikaci autorů jako např.  Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, 
ResearcherID, Scopus Author Identifier, VIVO, atd.. 

• ORCID je budován samotnými autory. Eviduje biografické a profesní údaje, ale zejména publikační činnost autorů.

• ORCID byl spuštěn v roce 2009 jako společný projekt Nature Publishing Group a Thomson Reuters (Clarivate Analytics). 
Hlavním úkolem bylo vytvořit univerzální nástroj pro vědeckou komunitu : autory, university, grantové agentury, 
profesní společnosti, vládní agentury a editory.



Vyhledávání autorů
Author Search

• Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
• RID - G-6851-2014



Citační analýza



Citační analýza

Citační metriky z 
vyhledaných výsledků

•Celkový počet citací
•Průměr citací na článek
•h-index

Grafy publikační činnosti

•Články publikované za konkrétní rok
•Získané citace za rok

Vytvořte citační analýzu pro autora



Analýza využití



Analýza využití – „Usage Count“

• Nemá vliv na analýzu

• export sady dat do ostatních produktů např. InCites

• užití dat prostřednictvím API

• aktivity provedené strojově

• Co má vliv na analýzu

• stažení plného textu – „full text from publisher

• export záznamu

• do citačního manažeru

• uložení záznamu do paměti

• Alternativní způsobe určení důležitých vědeckých výsledků

• rychleji reaguje na měnící se zájem uživatelů

• reprezentuje trendy ve vědě (měnící se vědecká témata)

• Jak je využití evidováno

• Posledních 180 dnů

• Od roku 2013



Analýza využití – „Usage Count“
zobrazení ve výsledcích

“

Pořádání výsledků podle využití
Posledních 180 dnů

od roku 2013

Informaci s četností užití 
lze rozkliknout na 

kompletní zobrazení



Práce se záznamy



Označení záznamů
Add to Marked List

• uložení do dočasné paměti, po odhlášení z WoS se Marked list vymaže

• pro další práci je třeba Marked list uložit
• Marked List – „Save“ – vyplnit název , případně popis

• záznamy budou k nalezení a opětovnému použití
• Marked List – „Open/Manage“



Export záznamů

• tisk

• email

• uložení do EndNote
• Save to EndNote online
• Save to EndNote desktop

• uložení do ResearcherID 
(Save to RID – I wrote these) 

• uložení do InCites (Save to 
InCites)



Ukládání rešerší



Vytvoření upozornění na novinky
Create Alert

Uložte vyhledávání 

do vašeho účtu ve WoS

jako upozornění na e-mail

do svého počítače



Vytvoření upozornění na citace
Create Citation Alert

Založte citační alert

vyplňte e-mail
nastavte formát dat

(platnost 1 rok)
potvrďte vytvoření 



Správa uložených hledání
Create Alert

Správa uložených hledání



Kopernio
získávání plných textů



73

Kopernio
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Kopernio



75

Kopernio
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Užitečné odkazy

Přístup do Web of Science

http://webofknowledge.com/

Clarivate LibGuide

http://clarivate.libguides.com/home

Informační Web InCites

https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/

http://webofknowledge.com/
http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Děkujeme za 
pozornost

Josef Jílek

josef.jilek@Clarivate.com

+420 720 950 160

hodnocení školení (dotazník)

Radek Budzichowski

radek.budzichowski@Clarivate.com

+48 691 702 211

https://clarivate.libwizard.com/Training-Survey-CZ-SL

