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Z historie
• Web of Science - citační a bibliografická databáze

• spolutvůrce Eugene Garfield (1925-2017) - v roce 1955 představil koncept citačního indexu, založil 
Institute for Scientific Information (ISI)

• 1964 poprvé publikován Science Citation Index (SCI) - papírová podoba - 5 svazků - 2 indexy - autorů a 
citační rejstřík

• zakladatel bibliometrie a scientometrie - tvůrce impact factoru (vědom si jeho předností i slabin)

• Vlastníci dtb:
• 1988 JPT Publishing
• 1992-2016 Thomson Reuters
• 2016- Clarivate Analytics
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Srovnání s dtb Scopus
Web of Science Core Collection

• rok vzniku 1955 (od r. 1997 na internetu)
• pokrytí: 20900 časopisů (34 tisíc celá platforma); 

100 tisíc knih
• retrospektiva: od roku 1900; (1945-) včetně citací
• kvalita: 10-12 % přijetí časopisu (60 % u ESCI -

Emerging Sources Citation Index)
• Zvláštnost: “Highly Cited papers”

Překryv - v roce 2013 92 % obsahu WOS měl Scopus
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Scopus

• rok vzniku 2004
• pokrytí: 22800+ pediodických titulů; 150 tisíc knih
• retrospektiva: záznamy od r. 1788, citace od roku 

1970
• kvalita: pouze 50 % žádostí  splní evaluační 

proces
• zvláštnost: “Articles-in-Press”



Obsah Web of Science Core Collection 
pro VŠB-TUO (1945-)
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Obsah databáze - předplatné od roku 2019:
Web of Science Citation Connection
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Související služby a dtb
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● Incites - bibliometrické analýzy
● Journal Citation Reports - pro vyhledání impakt faktoru (IF), article infuence score (AIS) aj. 

metrik na úrovni časopisu
● Endnote (online verze) - citační manažer
● Publons - ResearcherID - správa autorského profilu, jednoznačná identifikace
● Kopernio - doplněk do prohlížeče pro přístup k plnému textu z předplácených i
● volně dostupných zdrojů (repozitářů)



Základní práce s databází

Bc. Vendula Němcová



Přístup do databáze
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● ze sítě univerzity

● vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:

○ pomocí Shibboleth: Při přístupu na Web of Science mimo síť VŠB-TU Ostrava v menu „Institutional users sign in“ 

zvolte „Czech Academic Identity Federation eduID.cz“  a vyberte svou domovskou instituci. Budete přesměrováni na 

jednotné přihlášení univerzity.

○ pomocí VPN

Více informací, viz též vzdálený přístup k EIZ

Osobní registrace - pro personalizaci a využívání všech služeb

http://apps.webofknowledge.com/
http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/tuonet/vpn
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/vzdaleny-pristup-k-eiz/


Založení konta
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Vyhledávání
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Výsledky hledání → vizualizace Analyze results
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Export záznamů
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Nastavení alertu (dle hledaných kritérií)
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Nastavení citačního alertu
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Pokročilé funkce

Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
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Vyhledávání podle jména

• Spustit web https://knihovna.vsb.cz/cs/.
• Prokliknout se na kartu WoS a následně na http://apps.webofknowledge.com
• Přepnout na Author Search a vyplnil jméno.
• Formulář umožňuje vyhledávat více alternativních jmen najednou. Může se hodit pro jména s diakritikou (v 

některých časopisech se uvádí jména bez diakritiky v jiných zase s diakritikou). Někde se zase uvádějí křestní 
jména celá, někde zase jen první písmeno. Následně je možné pomocí tlačítka Finish Search zahájit 
vyhledávání.

• Alternativně lze ještě vyhledávání upřesnit výběrem „oblasti výzkumu“ (Research Domain). Tzn., můžeme 
vyhledat výsledky autora jen z určitě oblasti, např. fyzika, toxikologie, strojírenství aj. Dále lze ještě vybrat 
organizace, za kterou nás výsledky zajímají. Může se stát, že daná osoba má 30 publikací na WoS, ale dříve 
pracovala v jiné organizaci a nyní nás zajímají jen výsledky za VŠB.
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Ve výsledcích lze dále filtrovat:

• Lze si vybrat výsledky, které jsou 

otevřeně přístupné.

• Výsledky, u kterých jsou k dispozici i 

výzkumné data.

• Vybírat podle roku publikace.

• Podle kategorií WOS.

• Atd.

21



• Výsledky je možné setřídit: podle data, podle počtu citací, podle prvního autora atd.

• Vybrané výsledky je možné exportovat do citačního manažeru, do profilu na platformě Publons, do 

analytického nástroje InCites, nechat si je poslat na email, vytisknout atd.
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• Vybrané výsledky lze uložit do tzv. Marked Listu. Lze si tam vytvořit až 50 různých seznamů. Můžete si 
například vytvořit seznam impaktovaných článků, seznam sborníkových příspěvků nebo seznam „knižních“ 
výstupů.

• Po úspěšném uložení vidíme počet záznamů v pravém horním rohu.
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• Seznam si mohu uložit, upravit, vymazat nebo exportovat
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• Ukázka: vybrat jen proceeding paper a vytvořit z nich Marked List
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• Create Citation report -> Vytvoří jednoduchou citační zprávu – vývoj počtu výstupů, počtu citací, H-index + 

přehled jednotlivých výstupů a jejich dílčí počty citací
• Analyze Results-> jednoduchý nástroj pro vizualizaci vybraných výstupů. Umožňuje zobrazit kategorie 

(oblasti), ve kterých autor nejvíce publikuje. Z jakých zdrojů byl nejvíce financován. S kterými kolegy nejvíce 
spolupracuje. A další. Nástroj se dá aplikovat i jinak. Např. vyhledat si články, které mě zajímají pro můj 
výzkum (např. nárůst koncentrace olova v rybím mase – mercury concentration fish) a následně se podívat, 
která organizace se tomuto tématu nejvíce věnuje, kdo z autorů je nejpilnější, ve kterých zemích se tomu 
věnuji atd
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Researcher ID, resp. Publons

• ResearcherID je ID, které slouží pro jednoznačnou identifikaci autorů v rámci platformy WoS. Měl pomoci 

při odlišení autorů stejných jmen a sloužit jako veřejně dostupný zdroj pro přehled výsledků vědecké práce 

autora. Do nedávna se bylo možné registrovat na http://www.researcherid.com.

• Publons je veřejně dostupný portál na platformě Web of Science, který sloužil především pro evidenci 

recenzních aktivit. V jednotlivých profilech recenzentů jsou informace o publikovaných recenzích, není zde 

ovšem přístup k textu recenze ani recenzované publikaci. Redaktoři zde mohou nalézt své budoucí editory 

nebo recenzenty pro vybrané články. Databáze Publons je propojena s řadou dalších systémů spojených s 

vydáváním časopisů, takže se aktivita recenzentů může v jejich profilech zobrazovat automatizovaně. 

• Sloučení ResearcherID a Publons služby obou těchto portálů spojilo do jednoho celku, což zjednodušuje 

možnosti prezentace a sledování vašich publikací, včetně jejích citačního ohlasu a také recenzních a 

redakčních aktivit.
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Publons
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Veřejně dostupná část

Možno vložit:

• Oblast(i) výzkumu, kterou se zabýváte
• Identifikátory
• Stručný životopis
• Institucí(e) kde pracujete
• Propojení např. na ResearchGate, LinkedIn

Záložka metriky, publikace a recenze

Máme možnost zakázat zobrazení metrik,  H-
indexu a publikací na svém veřejném profilu
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Import publikací

• Přímý import z WoS
• Import z ORCIDu
• Import pomocí identifikátoru (DOI, 

PubMed ID) nebo názvu publikace
• Import ze souboru (RIS, BibTex, or 

CSV)

• Import z WoS pomocí - Claim on 
Publos
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Publons Academy

• https://publons.com/community/academy/
• Jedná se o praktické online školení pro začínající výzkumné pracovníky, které bylo vytvořeno ve spolupráci s 

odbornými akademiky a redaktory s cílem předat základní schopnosti a dovednosti potřebné pro 
recenzenty. 

• Skládá se z 10 modulů, které jsou složené z krátkých videí, recenzí a individuálních úkolů
• Kurz by měl pomoci ke zdokonalení psaní, pochopit proces recenzování, možnost spojit se s redaktory 

časopisů a dalších kompetencích a dovednostech.
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Journal Citation Reports

• Analytický nástroj pro hodnocení časopisů, poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších 
ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 
1998.

• Spustit web https://knihovna.vsb.cz/cs/. 
• Prokliknout se na kartu WoS. 
• Sjet dolů na InCites Products
• Vybrat Journal Citation Reports.
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Impakt faktor (IF)

• Je scientometrický ukazatel vyvinutý a využívaný 
výhradně producentem databáze Web of Science. 
Vyjadřuje míru citovanosti článků publikovaných v 
daném časopise v předcházejících dvou letech (IF lze 
tedy zjistit pouze u těch časopisů, které vycházejí 
nejméně tři roky za sebou).

• IF = počet citací v aktuálním roce na články publikované 
v předcházejících dvou letech / počet publikací v 
časopise v předcházejících dvou letech

• IF je počítán jednou ročně, vždy v létě následujícího 
roku, tj. IF 2018 bude spočítán a publikován cca v 
červenci 2019.
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Article Influence Score (AIS)

• Je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných 
článků).

• Na rozdíl od impakt faktoru AIS:
• vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),
• rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,
• zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let 

po jeho publikování).
• Hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 

znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv.
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Porovnání metrik
• Je důležité zmínit, že vzhledem k rozdílnosti výpočtu IF a AIS se u 

jednoho časopisu může zařazení do kvartilů lišit. Tzn. podle IF 
může být vybraný časopis v Q1, ale tentýž časopis může podle AIS 
být třeba v Q3.

• Dle nové metodiky hodnocení výzkumných organizací (Metodika 
2017+) se budou jednotlivé výstupy zařazovat do kvartilů podle 
AIS. Bylo by tedy dobré, aby si autoři vybírali časopisy, ve kterých 
budou publikovat, právě podle těchto ukazatelů. Ideálně časopisy 
v Q1 a Q2.

• Detailní popis nejen výše uvedených ukazatelů je k dispozici na 
webu Ústřední knihovny VŠB v sekci podpora studia a výzkumu: 
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/
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• Vyhledat časopis International Journal of 

Environmental Research and Public Health

• Jedná se o kvalitní časopis z oblasti přírodních věd. 

• Po vyhledání se zobrazí základní přehled o časopise 

(vydavatel, počet čísel ročně, OA, IF a další 

indikátory). Přepnutím na záložku All Years se dá 

zobrazit vývoj za celé období sledování časopisu.

• Podívat se na časopis International Research 

Journal of Public and Environmental Health.

https://journalissues.org/irjpeh/

• Na hlavní stránce uvádí “2.471 The impact factor 

(IF)”, což může být zavádějící a tím, že v JCR tento 

časopis nenajdu, tak vím, že IF (v tom smyslu, jak jej 

je potřeba při vykazování do RIVu) nemá.
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• Je možné procházet všechny časopisy 
(Browse by Journal) a vyfiltrovat si např. 
ty, které jsou open access a v Q1.
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• Nebo je možné vyhledávat časopis podle 
kategorie (Browse by Category) - vhodnější, 
pokud nehledám konkrétní časopis

• Při kliknutí na kategorii se zobrazí detailní 
popis a statistika

• Soupis časopisů v dané kategorii se zobrazí 
po kliknutí na číslo s počtem časopisů
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Porovnání časopisů

• Je možné si vyhledat a porovnat konkrétní 
časopisy (porovnání se však dělá jen v 
rámci jedné kategorie)

• Dále se specifikuje rok, pro který se 
porovnání má udělat a především se musí 
určit metrika, kterou má porovnat

• Je možné si zobrazit konkrétní hodnoty 
jednotlivých metrik přepnutím z Kvartilů 
na “Trends” 
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Užitečné odkazy
Obsah Web of Science:https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage

Obsah Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content

Web Ústřední knihovny: https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/web_of_science.html

Informace pro české a slovenské zákazníky: https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/

Publons:https://publons.com/

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

Journal Citation Reports: https://jcr.clarivate.com/

Selection Criteria: https://clarivate.com/products/publisher-relations/
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Děkujeme za pozornost.

Dotazy?

Tomáš Inspektor kl. 1278, tomas.inspektor@vsb.cz

Vendula Němcová kl. 4574, vendula.nemcova@vsb.cz

Pavla Rygelová kl. 5171, pavla.rygelova@vsb.cz

Zeptejte se knihovníka

https://knihovna.vsb.cz 

https://knihovna.vsb.cz/cs/zeptejte-se-knihovnika/

