REGISTRACE
V databázi je možné pracovat i bez přihlášení.
Registrace však umožňuje:
| nastavit si primární databázi, se kterou uživatel
chce pracovat;
| ukládat výsledky vyhledávání;
| exportovat až 5 000 záznamů najednou;
| přidávat reference do citačního manažera 		
EndNote;
| nastavit e-mailové alerty citací a publikací.
PRÁCE V DATABÁZI
| vyhledávání podle tématu, názvu, autora,
názvu publikace, roku vydání a dalších
parametrů s využitím booleanovských 		
operátorů;
| filtrování výsledků podle roku, WoS kategorie,
typu dokumentu, afiliace atd.;
| třídění výsledků podle roku, prvního autora,
počtu citací, relevance atd.;
| analýza a vizualizace výsledků;
| citační analýza;
| export výsledků do html, citačního manažera,
prostého textu, csv, bibtex aj.
PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY WOS
EndNote – citační manažer
| Webová verze je v rámci předplatného
VŠB-TUO zdarma.
| Citace je možné třídit do složek a sdílet.
| Nabízí doplněk do Wordu a prohlížeče.
| K dispozici je uložiště pro plné texty.
| Funkce Match – podle názvu a abstraktu 		
připravovaného článku vytipuje vhodné 		
časopisy pro publikování.
Kopernio
| Doplněk do prohlížeče umožňující získat přístup
k plným textům.

ResearcherID/Publons
| Nástroj pro jednoznačnou identifikaci autorů 		
a správu jejich publikací a recenzí v databázi WoS, 		
který funguje na společné platformě Publons.
| Lze využít pro vyhledávání autora ve WoS obdobně 		
jako ORCID ID.
| Registrace je zdarma.
| Uživatelé využívající ResearcherID, účet na WoS 		
nebo EndNote mohou využít stejné přihlašovací 		
údaje i do Publons.
| Lze spárovat s identifikátorem ORCID ID.
PŘÍSTUP
| ze sítě univerzity
| vzdálený přístup mimo VŠB-TUO:
· pomocí Shibboleth
· pomocí VPN
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CO JE WEB OF SCIENCE (WOS)?
| Multioborová, bibliografická a citační databáze.

OBSAH WEB OF SCIENCE
| Přední vědecké časopisy, knihy a sborníky v oblasti 		
přírodních, technických, lékařských, sociálních, 		
humanitních věd a umění.
| Základem je tzv. Web of Science Core Collection.
| Seznam předplacených kolekcí VŠB-TUO je dostupný
na webu knihovny.
| Seznam všech dostupných kolekcí včetně detailního
popisů každé z nich je k dispozici přímo na stránkách
producenta.
| Obsahuje řadu indexů a dílčích databází, které 		
nemusí být přístupné všem.

ZÁKLADNÍ METRIKY VE WOS
Impakt faktor
| Vyjadřuje průměrný počet citací článků 			
sledovaného časopisu, vydaných za poslední dva 		
roky.

WOS SLOUŽÍ:
| k vyhledávání a sledování vědeckých článků 		
z hlediska citovanosti, citovaných zdrojů, autorů 		
či impakt faktoru časopisu;
| k identifikaci předních výzkumných pracovníků, 		
institucí a časopisů.

Hirschův index, h-index
| Vyjadřuje citační dopad publikací určitého autora.
| Hodnota h-indexu se rovná počtu publikací (N) 		
v seznamu, jež mají N nebo více citačních ohlasů.
| h-index 5 říká, že 5 článků autora získalo nejméně 		
5 citací.
ZÁKLADNÍ NÁSTROJE A SLUŽBY
Journal Citation Reports (JCR)
| Analytický nástroj pro hodnocení časopisů 			
poskytující informace o impakt faktorech časopisů 		
a dalších metrikách (AIS).
Essential Science Indicators (ESI)
| Analytický nástroj k určení nejvlivnějších autorů,
publikací, institucí a zemí, k analýze a srovnávání
výsledků výzkumu, k identifikaci trendů.
Master Journal List (MJL)
| Bezplatný seznam všech časopisů WoS.
InCites
| Komplexní analytický nástroj, který umožňuje
analyzovat institucionální produktivitu, sledovat
aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky,
předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí.
Publons
| Služba v rámci WoS pro prezentaci publikační 		
a recenzní činnosti.
| Díky propojení s WoS je možné sledovat počty 		
citací a další metriky u jednotlivých publikací.

Obrázek 1 – Web of Science Core Collection
(zdroj: https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos)

