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Základní informace o databázi 



Z historie 

Web of Science - citační a bibliografická databáze 
 
• v roce 1955 představen koncept citačního indexu, založen Institute for Scientific Information (ISI) 
• 1964 poprvé publikován Science Citation Index (SCI) - papírová podoba - 5 svazků - 2 indexy - 

autorský 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: 21177 časopisů (34 tisíc celá platforma); 

104 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 
 
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage 
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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” 

  

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/coverage


Obsah databáze - předplatné od roku 2019: 
Web of Science Citation Connection 
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Core Collection – citační indexy 

 



Všechny dostupné databáze 

Výběr databáze 

Stručný popis 

vybrané databáze 

Soupis všech dostupných 

databází v rámci předplatného 

(lze samozřejmě vyhledávat 

nad všemi současně) 



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 



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://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/vzdaleny-pristup-k-eiz/


Založení konta 
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Vyhledávání 
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Vyhledávání 
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Vyhledávání 
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Vyhledávání 
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Optimalizace 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*“ 17 



Výsledky 
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Počet výsledků a rešeršní dotaz 

Vytvoření alertu – viz dále 

Třídění výsledků 

Analýza výsledků  

a vytvoření citační zprávy 

Počet citací a využití článku 

Získání plného textu  

a prohlížení abstraktu 

Zpřesňování výsledků 

(filtrování) 



Zpřesňování výsledků 
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Speciální filtry pro nejcitovanější 

články, pro zobrazení jen Open 

Access článků a těch, u kterých jsou 

k dispozici i výzkumná data 

Další filtry, pomocí kterých lze upřesnit 

seznam výsledků, např. podle roku vydání, 

oboru, organizace, jazyka, autorů aj. 

 

Nabízí 5 nejčastějších variant 

přímo ve filtru a až 100 dalších možností  v 

„more options/ values“ 

 

Výběr se potvrzuje tlačítkem „Refine“ 



• 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. 

 

20 

Export výsledků 



Analýza  

• Tlačítko 
Analyze 
Results 
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Analyzovat lze 

podle řady 

kritérií Výsledky jsou k 

dispozici v 

grafické podobě 

nebo jako tabulka 
Volba typu 

vizualizace 

Volba počtu 

zobrazených 

výsledků v grafu 

Uložení 

výstupů: 

- graf v JPG 

- data v TXT 

Skrytí grafu 



Nastavení alertu (dle hledaných kritérií) 
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Nastavení citačního alertu 
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Pokročilé funkce pro bibliometrii 



Bibliometrie 

• Bibliometrie je vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů. Bibliometrie se 
chápe jako součást informetrie anebo scientometrie, prakticky se však s těmito 
disciplínami výrazně překrývá. 

• Zkoumá kvantitativně publikace a analyzuje jejich dopad 
• Pomáhá hodnotit a měřit vědecký dopad vědce a jeho pracoviště 
• Pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro publikování výsledků jejich práce 
• Využívá metod citačních analýz 
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Vyhledávání podle jména 
• Přepnout na Author Search a vyplnil jméno. 
• Jména jsou indexována v obráceném pořadí a bez diakritiky. 
• Apostrofy a pomlčky jsou indexovány tak, jak je uvedeno v publikacích od roku 1998 
• Formulář umožňuje vyhledávat více alternativních jmen najednou (pomocí tlačítka Add Author Name 

Variant). Někde se uvádějí křestní jména celá, někde zase jen první písmeno. Často se to využívá pro 
uvedení dívčího jména. Následně je možné pomocí tlačítka Find 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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• Create Citation report -> Vytvoří 

jednoduchou citační zprávu – 

vývoj počtu výstupů, počtu citací, 

H-index + přehled jednotlivých 

výstupů a jejich dílčí počty citací 

30 

Počet publikací a jeho vývoj 

h-index a průměrný počet 

citací na jednu publikaci 

Celkový počet všech citací a 

počet citací bez autocitací 

Celkový počet citovaných 

článků a počet bez autocitací 

Vývoj počtu citací během let 



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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https://knihovna.vsb.cz/cs/


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 2019 bude spočítán a publikován cca v 
červenci 2020. 
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Impakt faktor (IF) 

• Seznam periodik a jejich IF je k dispozici v databázi Journal Citation Reports 
(dílčí součást databáze WoS)po zobrazení záznamu požadovaného časopisu. 
Tituly časopisů je možné vyhledávat přímo dle názvu nebo ISSN, popřípadě 
skupinově dle oborů, vydavatele nebo země. 

• Na základě výše IF se časopisy v rámci kategorie (oboru) dělí do kvalitativních 
pásem: 

• I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), 

• I. kvartil (25 % „nejlepších“) - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). 
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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. 
• Stejně jako u IF se časopisy podle AIS dělí do kvalitativních pásem (decil a kvartil). 
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SCImago Journal Ranking (SJR) 

• Je zpracováván na základě dat a pro databázi Scopus. Jeho princip je velmi podobný 
indikátoru AIS. Vstupní informace o SJR 
• data za období 3 let, 

• autocitace časopisu počítá do maximální míry 33 %, 

• hodnotí citace podle prestiže časopisu, ze kterého citace pochází (citace z prestižnějších - více 
citovaných - časopisů má vyšší váhu než citace z méně prestižního časopisu). 

• Informaci o hodnotě SJR vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus nebo na 
https://www.scimagojr.com/. 

• Detailní popis výpočtu SJR je k dispozici článku: A new approach to the metric of journals’ 
scientific prestige: The SJR indicator 
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https://www.scimagojr.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246


Porovnání metrik 
• Je důležité zmínit, že vzhledem k rozdílnosti výpočtu jednotlivých metrik 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 a SJR. 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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https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/


Porovnání metrik 
• V dříve zmíněném článku: A new approach to the metric of journals’ scientific prestige: The SJR 

indicator je k dispozici i stručné porovnání zmíněných ukazatelů. 
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Zdroj: http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc
http://knihovna.cvut.cz/podpora-vedy/publikovani/vedecke-publikovani/prvni-pomoc


• 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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https://journalissues.org/irjpeh/
https://journalissues.org/irjpeh/


• 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/

