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Web of Science

Největší citační databáze časopisů, knih, konferenčních sborníků, dat, patentů, oborových a regionálních databáze

+1M knih / kapitol knih

+9M sborníků

2.6M chemických sloučenin

1M chemických reakcí

WEB OF SCIENCE

Core Collection

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Book Citation Index

Emerging Sources Citation Index

65+ MILIONŮ jedinečných 

záznamů více jak JEDNA 

MILIARDA citovaných referencí 

WoS Core Collection hlavní znaky:

+19.000 recenzovaných časopisů

Všichni autoři, všechny adresy

Financování výzkumu

Unifikace organizací & grantových agentur

250+ polytematických předmětových kategorií

Časopisy inexované Cover-to-Cover

Emerging Sources 
Citation Index (ESCI)

• nový index WOS CC
• +7.000 titulů časopisů
• 50 % evropských titulů
• 40 % social science
• 30 % Open Access

N



Web of Science Core Collection

Charakteristiky

• Web of Science CC indexuje více než 19.000 časopisů

• Web of Science CC obsahuje více než 66 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 - indexuje nejdůležitější vědecké časopisy

• Mezinárodní obsah – více než 80 zemí a 32 jazyků

• Více než 2.500 Open Access časopisů z WoS CC



Selekční pravidla WOS 

časopisy



Selekční kritéria hlavní zásady

• Filozofií naší databáze je nabídnout prameny nejvyšší kvality
• Výběr je postaven na kritériích kvality známých a rozvíjených přes 50 let
• 18 editorů na PLNÝ ÚVAZEK kteří se věnují výběru nových pramenů  zvyšování a udržování kvality 
našich databází (150 let praxe)
• +3 000 EVALUOVANÝCH ČASOPISŮ ROČNĚ 
• 12% ROČNÍ PŘÍRŮSTEK ČASOPISŮ

SELEKČNÍ PROCES ČASOPISŮ

• Žádný z našich editorů se nepodílí na vědeckém publikování
• NEUTRALITA + OBJEKTIVITA = VÝBĚR NEJVYŠŠÍ KVALITY

POSKYTOVATEL INFORMACÍ  
NIKOLIV VYDAVATEL



Výběr časopisů pro Web of Science: hlavní fáze

FÁZE 1 FÁZE 2

Pro zařazení do ESCI musí obsah 

splňovat:

• Recenzní řízení

• Etické publikování

• Obsah je zajímavý pro vědeckou 

komunitu

• Splnění našich technických požadavků

Kompletní hodnocení – musí splnit všechna 

kritéria
Nejvyšší publikační standardy

• Pravidelná periodicita

• Základní údaje v angličtině

• Recenzní řízení

• Přiměřené složení redakce časopisu

• Etické publikování

Regionální rozmanitost a mezinárodní spolupráce

• Přiměrená rozmanitost redakce

• Přiměřená rozmanitost autorů

Odpovídající Mezinárodní vliv vzhledem k oboru

Soustavně vysoký zájem globální odborné komunity

Splnění našich technických požadavků



FÁZE 2



Výběrovost je klíčová

Mezinárodní 
zaměření

Citační AnalýzaPublikační 
pravidla časopisů

Editorial Content

Čtyři body hodnocení

Komplexní 

proces: žádný z 

faktorů není 

brán v úvahu 

izolovaně.

Každý časopis je 

hodnocen podle 

svých kvalit 

objektivním 

nestranným 

přístupem.

Redakční 

strategie a výběr 

časopisů jsou 

kompletně 

oproštěny od 

interních vlivů 

Pokrytí časopisů 

ve WOS není 

statické:

všechny 

časopisy jsou 

sledovány, jestli 

dosahují 

odpovídající 

výkonnost



Kritéria výběru

Mezinárodni 
zaměření

• Cílí časopis na 
mezinárodní čtenáře 
nebo na specifickou 
regionální skupinu?

• Mají redakce časopisu  a 
její autoři odpovídající 
mezinárodní přesah?

Citeční analýza

• Celková citovanost

• Nedávná citační 
aktivita

• Citovanost autorů       
a redaktorů

• Přijetí časopisu v 
rámci odborné 
literatury

Publikační pravidla 
časopisů

• Pravidelné vydávání

• Mezinárodní redakční  
pravidel

• Anglické bibliografické 
informace

• Recenzní řízení

Redakční obsah

• Jak si vede v porovnání  
s již indexovanými 
časopisy ve stejném 
oboru?

• Je dané téma 
dostatečně 
zpracováno?

• Obohatí časopis WoS 
novým obsahem?



Seznam časopisů zařazených do WOS

Master Journal List
http://mjl.clarivate.com/

http://mjl.clarivate.com/


Obecné informace o selekčním procesu

https://clarivate.com/products/publisher-relations/

https://clarivate.com/products/publisher-relations/


Emerging Sources 

Citation Index



WOS Core Collection – indexy časopisů

Science Citation 

Index Expanded

Social Science 

Citation Index

Arts and 

Humanities

Citation Index

o od r. 1900

o 187 oborů

o 8879 titulů

937 Open Access

o 6 časopisů přesunuto 

do ESCI

o od r. 1900

o 66 oborů

o 3241 titulů

149 Open Access

o 6 časopisů přesunuto 

do ESCI

o Od r. 1945

o 28 oborů

o 1785 titulů

84 Open Access

o 3 časopisy do ESCI

Emerging

Sources Citation

Index

o Od r. 2015

o 253 oborů

o 7100 titulů (limit 7500)

2000+ Open Access

o Od více než 1,800 

nakladatelů



Emerging Sources Citation Index (ESCI) přínos pro vědeckou komunitu

• Rozšiřuje globální a regionální porkytí

• Prohlubuje záběr v řadě oborů a disciplín

• Zahrnuje nová rozvíjející se témata před tím než se jejich význam prokáže v 

zavedené literatuře

• Přidává stovky nových vydavatelů a časopisů z nezávislé sféry a výzkumné 

kominity.

“ESCI má pozitivní vliv na hodnocení vědy a urychluje komunikaci vědeckých výsledků 

v odborné komunitě.”

Early Insight on the ESCI: an overlay map-based bibliometric study

Scientometrics, 18 March 2017

“Indexace do ESCI pomáhá k zviditelnění časopisu, garantuje kvalitu a má pozitivní 

vliv na publikující autory. Zaregistrovali jsme zvýšený zajem autorů o časopisy 

zařazené do ESCI, obdobně jako u časopisů zařazených do tradičních indexů WOS.”

James Hardcastle, Senior Manager, Product Analytics, Taylor & Francis

13 February 2017



Rozšíření ESCI?

• ESCI front file bude rozšířen na cca 7,500 titulů časopisů (do konce 2017)

• 10 letý archiv 4,750 časopisů k datu spuštění 31.10. 2017

ESCI pokrytí

• Výzkum z 200+ zemí

• 36% výzkumu z Evropy



ESCI časopisy geografické rozdělení

SLOVENSKO

18 ESCI časopisů

7 časopisů s archivem

5 časopisů OA



ESCI časopisy geografické rozdělení

AU HU UK PL CZ DE

22 ESCI

22  arch.

7 OA

15 ESCI

11  arch.

5 OA

49 ESCI

28  arch.

22 OA

143 ESCI

109  arch.

88 OA

24 ESCI

11  arch.

11 OA

247 ESCI

196  arch.

54 OA

SLOVENSKO

18 ESCI časopisů

7 časopisů s archivem

5 časopisů OA

CELKEM

518 ESCI časopisů

384 časopisů s archivem

192 časopisů OA



ESCI časopisy geografické rozdělení

AU HU UK PL CZ DE

22 ESCI

22  arch.

7 OA

15 ESCI

11  arch.

5 OA

49 ESCI

28  arch.

22 OA

143 ESCI

109  arch.

88 OA

24 ESCI

11  arch.

11 OA

247 ESCI

196  arch.

54 OA

SLOVENSKO

18 ESCI časopisů

7 časopisů s archivem

5 časopisů OA

EVROPA

3320 ESCI časopisů

2435 časopisů s archivem

938 časopisů OA



Oborové zařazení  Slovenských ESCI časopisů

SOCIAL SCIENCES 
INTERDISCIPLINARY

25%

ENGINEERING CIVIL
12%

CLINICAL NEUROLOGY
11%

METALLURGY 
METALLURGICAL 

ENGINEERING
9%

COMMUNICATION
8%

POLITICAL SCIENCE
6%

EDUCATION 
EDUCATIONAL 

RESEARCH
5%

HUMANITIES 
MULTIDISCIPLINARY

5%

MATHEMATICS APPLIED
5%

MATHEMATICS
3%

MATERIALS SCIENCE 
PAPER WOOD

3%

RELIGION
2%

LITERATURE SLAVIC
2%

PHILOSOPHY
2%

LANGUAGE LINGUISTICS
1%

ART
1%



Rozhraní WoS

www.webofknowledge.com



Rozhraní WoS

Přihlášení a osobní nastavení



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 



WoS základní rozhraní

Popis prostředí + novinky

Seznam 

databází

Změna 

pořadí 

databází

Regionální

citační databáze součástí předplatného

InCites - JCR - ESI - Endnote

dostupné přímo z WoS



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



Vyhledávání



Pravidla vyhledávání – optimalizace vyhledavani – k ziskani lepsich vysledku

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



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.



Zpřesňování výsledků



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



Analýza výsledků



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



Analýza výsledků

práce s exportovanou analýzou



Výsledky vyhledávání

Results



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

Full record



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 

pramenySdílené 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



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



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



Vyhledávání autorů



Vyhledávání autorů

základní vyhledávání (basic search)

o vyhledávací pole “Author”

o vyhledávací pole „author identifier“

– ReseracherID

– ORCID id

vyhledávací rozhraní “Author Search”

možnosti vyhledávání



Vyhledávání autorů

obecná pravidla

Jména jsou indexována v obráceném pořadí

o Příjmení˽Jmeno (jako iniciala; až 5 iniciál ke každému autorovi)

o 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

o 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

ResearcherID bylo vytvořeno pro vědeckou komunitu jako webový nástroj 

pro zajištění těchto funkcí:

o prezentaci publikační činnosti

o šíření bibliografických a profesních informací

o nalezení potenciálních spolupracovníků

o zajištění spolehlivé identifikace autora

Vytvořeno pro vědce, studenty a informační specialisty



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.



Vyhledávání autorů

Author Search

Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

RID - G-6851-2014



Citační analýza

Create citation report



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

Usage Count



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



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

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

o pro další práci je třeba Marked list uložit

– Marked List – „Save“ – vyplnit název , případně popis

o záznamy budou k nalezení a opětovnému použití

– Marked List – „Open/Manage“



o tisk

o email

o Uložení do EndNote

– Save to EndNote online

– Save to EndNote 

desktop

o Uložení do 

ResearcherID (Save to 

RID – I wrote these) 

o Uložení do InCites 

(Save to InCites)

Export záznamů



Ukládání rešerší

Create Alert



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



WoS Citation 

Connection



19K+ časopisů

+9M sborníků, 1M knih/kapitol knih, 2.6M chemických sloučenín a 1M reakcí 

880 časopisů

2356 časopisů

660 časopisů

5500 časopisů

WEB OF SCIENCE

Core Collection KOREAN JOURNAL 

DATABASES

RUSSIAN CITATION 

INDEX

DERWENT INNOVATION 

INDEX

BIOSIS CITATION 

INDEX

ZOOLOGICAL RECORDS

MEDLINE

SCIELO 

CITATION 

INDEX
REGIONAL

INDEXES

TOPICAL

DATABASES

OTHER FORMATS
(Patents/research Data)

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Book Citation Index

Emerging Sources Citation Index

5346 časopisů

4967 časopisů

6,5 M DATA setů/Studií 
30M  vynálezů, 

54M patentů

Web of Science Citation Connection:

Včetně WoS Core přibližně 28.000 jedinečných časopisů

DATA CITATION INDEX

129 MILLIONŮ 
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Citation Connection - Dostupný obsah

WoS Core Collection OBOROVÉ DATABÁZE REGIONÁLNÍ DATABÁZE MEDLINE

SCIE SSCI AHCI ESCI BIOSIS
ZOOLOGICAL

RECORDS
SCIELO

KOREAN
JOURNALS

RUSSIAN
INDEX

MEDLINE

8 887 2 621 1 367 6 901 5 343 4 976 880 2356 660 5 500

JEDINEČNÝCH TITULŮ 19 776 1 970 2 870 635 2 120 514 899

PLUS: Book Citation Index ( 1M knih/záznamů kapitol)

Conference Proceedings (8.9M záznamů sborníků)

Data Citation Index (6.5M záznamů datasetů)

Derwent Innovation Index (30M záznamů patentů)

(4500+ z nich Open Access)

28 784 jedinečných TITULŮ
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2015 Highly Cited článek 

“high-power laser  to 

induce the dielectric 

breakdown of the plasma”

1900                                                     1970                              1996                 2006         2016

Více než 1 miliarda citací od roku 1900: Proč na tom záleží?

1984 Konferenční 

příspěvek “high-

power laser-beam 

shaping”

1985 Článek “high-power 

lasers for uniform target 

acceleration and plasma-

instability suppression”

Citován

2013 DATA 

CITATION INDEX 

data set

“Waveguide 

lasers”

Citován

1968 BIOSIS abstrakt z 

konference o “high-power 

laser radiation on a lithium 

deuteride surface”

2014 DERWENT 

patent o “high power 

laser exploration and 

production system”

2012 SCIELO článek o 

“the thermal effects on 

multiple individual High 

Power Laser Diodes”

Cituje různé zdroje

Přímý URL odkaz              

k datům dostupným       

v repozitáři

Odkaz na plný text u vydavatele

open access článek nebo Google 

Scholar

Přístup k původnímu patentu

via Thomson Patent store
Přístup k plnému textu    via 

Scielo open access database

Externí Externí ExterníExterní



Shrnutí

Web of Science

• Charakteristika WOS

• Selekční pravidla

Práce s WOS

• Vyhledávání

• Zpřesňování

• Analyzování

• Prohlížení

• Objevování

• Identifikace autorů - RID

• Citační analýza

• Exportování – EndNote/RID

• Ukládání



Užitečné odkazy

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

clarivate.libguides.com



Děkuji za pozornost

josef.jilek@clarivate.com




