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Web of Science 

 Největší propojení časopisů, knih, konferenčních sborníků, dat, patentů, polytematických a regionálních databáze 
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Web of Science Core Collection 

 

ČASOPISY SBORNÍKY Z KONFERENCÍ KNIHY 

SCIE SSCI AHCI ESCI CPCI-S CPCI-SSH BKCI-S BKCI-SSH 

Titulů 8.300 3.000 1.778 3.796 161.000 70.000 

Záznamů 46.918.458 8.383.909 4.605.769 161.024 8.309.176 661.048 455.541 663.333 

Pokrytí 
1900 - 

současnost 

1900 – 

současnost 

1975 – 

současnost 

2015 - 

současnost 

1990 - 

současnost 

1990 - 

současnost 

2005 - 

současnost 

2005 - 

současnost 

Charakteristiky 
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Web of Science Core Collection 

 Charakteristiky 2 

 

• Web of Science CC indexuje více než 12.700 časopisů 

• Web of Science CC obsahuje více než 62 milionů záznamů 

• Web of Science CC eviduje více než 1 miliardu citací 

• Kompletní pokrytí od roku 1900- všichni autoři, všechny afiliace a všechny citované 

zdroje 

• Kompletní indexace časopisu – kompletní zpracování cover to cover 

• Všechny vědecké disciplíny - 251 předmětových kategorií (subject categories) 

• Vysoká kvalita a neutralita - TR indexuje nejdůležitější vědecké časopisy 

• Mezinárodní obsah – více než 80 zemí a 32 jazyků 

• Více než 2.460 Open Access časopisů z WoS CC 



— Rozhraní WoS 
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WoS základní rozhraní 
Moje nástroje – „My Tools“ 

Nástroje 

uložit vyhledávání + upozornění 

EndNote + Researcher ID 

Historie vyhledávání 

Označené záznamy 
Informace k WoS a komunikace s podporou 

žádost o změnu dat – zpětná vazba – kontakt na podporu  
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Rozhraní WoS 
Přihlášení a osobní nastavení 
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WoS základní rozhraní 
Popis prostředí + novinky 

Seznam 

databází 

 

Změna 

pořadí 

databází 

Regionální 

citační databáze součástí předplatného 

InCites - JCR - ESI - Endnote 

dostupné přímo z WoS 
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WoS základní rozhraní 
Nástroje vyhledávání 

výběr druhu vyhledávání 

výběr 

vyhledávacích 

polí 

nastavení  

rešeršního 

rozhraní 

návrhy 

počet polí 

výběr z 

rejstříků pro 

vyhledávání 

výběr let pro 

vyhledávání 

aktualizace 

rok vydání 



— Tematické vyhledávání 

Topic search 
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Pravidla vyhledávání 

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 

Vyhledávání v přirozeném jazyce  |  Zástupné znaky   |   Vyhledávání frází 
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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. 
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Pravidla vyhledávání 3 
Pořadí operátorů: NEAR/x | SAME | NOT | AND | OR 

NOT 

NEAR/x – sea NEAR/3 pollution 

 

 

 

sea                    pollution 

 

SAME – technology* SAME Brno 

AND OR 

Pole  

ADDRESS: 
Brno Univ Technology, Dept Theoret & Expt Elect Engn, 

 Brno 61200, Czech Republic 

+ 
vzdálenost 

výrazů + 
stejné rešeršní 

pole 



— Vyhledávání autorů 
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Vyhledávání autorů 

základní vyhledávání (basic search)  

• vyhledávací pole “Author” 

• vyhledávací pole „author identifier“ 

– ReseracherID 

– ORCID id 

 

vyhledávací rozhraní “Author Search” 

 

 

možnosti vyhledávání 
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Vyhledávání autorů 
obecná pravidla 

Jména jsou indexována v obráceném pořadí 

• Příjmení˽Jmeno (jako iniciala; 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 
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Vyhledávání autorů 
Author Search 

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 

Přírodovědecká fakulta UK 

biologie, parazitologie Zvolte – Author Search  
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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 
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Vyhledávání autorů 
author search 2 – obor zkoumání (Research Domain) 

Vyberte z nabízených možností 

každý širší obor uvádí počet záznamů 

 

Pokračujte dalším krokem 
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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 
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Vyhledávání autorů 
výsledky 

Souhrn hledaných údajů 

odpovídajících kritériím 

varianty jmen 

zvolené obory 

zvolené instituce 

 

Nalezené shody jsou zvýrazněné 

 

Prozkoumejte výsledky podle 

“article groups“ 
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Výsledky vyhledávání 

“ 

 

2 odlišné skupiny na základě 

RID 

 

Prozkoumejte Reseracher ID 



— Výsledky vyhledávání 

Results 
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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 



— Zpřesňování výsledků 



27 

Zpřesňování výsledků 
filtry-analýzy 

“ 

Zpřesňujte své 

vyhledávání podle vaší 

preference. Vyberte si z 

uvedených filtrů. 

 

Pro výběr až ze 100 

možností klikněte na 

„more options/ values“ 

 

Svůj výběr potvrďte 

pomocí tlačítka „Refine“ Nově zpřesňujte vaše 

výsledky podle filtru 

 

Open Access 



— Analyzování výsledků 
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Analýza výsledků 
prohlížení výsledků 

“ 

Analyzujte 

výsledky podle 

kritérií v 

seznamu 

 

nastavte počet 

výsledků 

 

Nastavte 

prahové 

hodnoty pro 

analýzu 

Výsledky analýzy (instituce, které se podílejí na výzkumu): 

Název instituce – počet záznamů – % vyjádření – grafické znázornění 

 

Analýzu lze dodatečně upravovat 

 

nebo přejít ke konkrétním výsledkům 

Analýzu 

můžete uložit 

pro další práci 

s daty 

(formát .txt) 

 

uložení 

zobrazených 

dat 

 

všechny řádky 

do 200 000 
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Analýza výsledků 
práce s exportovanou analýzou 



— Úplný záznam 

Full record 
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Úplný záznam 

“ 

Získejte plný 

text 

 

prostřednictvím 

předplatného 

vaší instituce 

 

nebo  

 

Google Scholar 
Další práce s výsledky 

 

stahujte, sdílejte,uložte 

do EndNote nebo 

Researcher ID 

Objevujte 

souvislosti ve 

vědě 

prostředniství

m citační sítě 

 

citující články 

citované člány 

související 

prameny Sdílené údaje 

z JCR 

 

JIF 

5 letý JIF 

JIF categorie 

Vysoce 
citovaný článek 

podle ESI 
 

článek, který se 
umístil v 1% 

nejvýše 
citovaných ve 
své kategorii 
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Úplný záznam 

Kompletní 

afilace autorů 

Věcný popis 

autorská klíčová slova 

klíčová slova plus 

Grantové 

agentury 

Citační údaje 

Vydavatel 

Klasifikace 

Informace o 

zdrojovém 

dokumentu 



— Citační síť 

Citation network 
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Citační síť 
Citation Network – vědecké výsledky v souvislostech 

•Citační síť nám umožní objevit 

souvislosti mezi výzkumy 

•Sledovat vazby, které byly 

vytvořeny samotnými vědci 
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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 



— Analýza využití 

Usage Count 
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Analýza využití – „Usage Count“ 

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 

 

 

 

 

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 
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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 



— Identifikace autorů 
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ResearcherID 

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 

 

 

Vytvořeno pro vědce, studenty a informační specialisty 
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ORCID 

• Open Researcher and ContributorID (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. 
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Researcher ID vs. ORCID 
srovnání 

Funkce ResearcherID ORCID 

Jedinečné ID ANO ANO 

Profil uživatele ANO ANO 

Seznam publikací ANO ANO 

Citační metriky ANO NE 

Nastavení zobrazení ANO ANO 

Poskytovatel Clarivate Analytics ORCiD 

Odkaz www.reseracherid.com/ https://orcid.ogr 



— Citační analýza 

Create Citation Report 
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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 



— Práce se záznamy 
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Označení záznamů 
Add to Marked List 

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“ 
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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) 

 

 

Export záznamů 



— Ukládání rešerší 

Create Alert 
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Vytvoření upozornění na novinky 
Create Alert 

Uložte vyhledávání  

 

do vašeho účtu ve WoS 

 

jako upozornění na e-mail 

 

do svého počítače 
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Vytvoření upozornění na citace 
Create Citation Alert 

Založte citační alert 

 

vyplňte e-mail 

nastavte formát dat 

(platnost 1 rok) 

potvrďte vytvoření  
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Správa uložených hledání 
Create Alert 

Správa uložených 

hledání 
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Shrnutí 

Web of Science Core Collection  

• Co je WoS 

• Rozhraní WoS 

• Vyhledávání 

• Výsledky vyhledávání 

• Zpřesňování výsledků 

• Analýza výsledků 

• Citační vazby 

• Identifikace autorů 

• Citační analýza 

• Práce s výsledky 

• Ukládání rešerší 

 

 

 



— 

Užitečné odkazy 
 

webofscience.com  

my.endnote.com  

researcherid.com  

wokinfo.com  

youtube.com/WoSTraining 



— 

Děkuji za pozornost 

 

josef.jilek@tr.com 




