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Web of Science

Přednáška kurzu informační a databázové systémy v rostlinolékařství
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O čem jsme si povídali

• Představení nejvýznamnějších databází přístupných na JU

• Práce s databází CAB Abstracts

přístup ze stránek RL

http://rl.zf.jcu.cz/
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• 39 miliónů záznamů, 
• 20 miliónů uživatelů v 90 státech

přístupné z celé JU

Web of Science (WOS) – součást WOK

http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S1lhC2ebhl4fohpCD52&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
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• The Web of Science poskytuje  přístup k aktuálním a 
retrospektivním multidisciplinárním informacím z cca  9 300 
nejprestižnějších a nejvlivnějších vědeckých časopisů na světě

• Century of Science – v roce 2005 dodáno 850 tisíc 
nejvýznamějších článků 1. pol. 20. století

• Web of Science také poskytuje unikátní vyhledávací metodu: 
vyhledávání podle citovaných prací. S ní mohou uživatelé 
navigovat zpět, dopředu a napříč všemi disciplinami i časovými 
obdobími a mohou tak najít relevantní informace ke svému 
výzkumu. Uživatelé také mají možnost navigovat k plným 
textům článků…

Co to je Web of Science®
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• Velkoplošná licence databáze Web of Science

• 4-letý grant  MŠMT 1N - Informační zdroje pro vědu a výzkum

• 28 účastníků z akademické sféry - VŠ, AV ČR, STK, CESNET…

• desítky miliónů Kč ročně (větší část hrazena z grantu)

• JU 300 000 Kč ročně

• 26-letá retrospektiva (od 1980), AV ČR od r. 1945

• týdenní aktualizace

• neomezený počet souběžných přístupů

Web of Science v ČR
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WoS - Struktura databáze

• obory: zemědělství, astronomie, biochemie, biologie, genetika,

počítačová věda, matematika, medicína, fyzika …

• 8,700 časopisů 

• aktualizováno týdně (cca 18 800 záznamů)

• původně tištěné (od r 1961), dnes na CD-ROM, on-line
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Citační indexy: obecná charakteristika

• využití citací v článcích jako vyhledávacích termínů

• zachycení vazeb mezi články, tak jak je utvořili sami 
autoři

• možnost vyhledání nových informací, vztahujících se k 
řešenému problému, na základě starších článků

• problematické stránky citování
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Vyhledávání v citační databázi

1988 

1982

1957

1984

1987

1992

1997

1991

článek X

články citované v X
(minulost)

nové články citující X
(„budoucnost“)
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Možnosti využití

• vyhledávání vědeckých článků z dané oblasti (rešerše)

• zjišťování ohlasu/citovanosti vědecké práce

• sledování výzkumných aktivit kolegů či konkurentů

• sledování historie určitého problému či metody

• vyhledávání článků k tematům či zaměřením, která jsou

obtížně specifikovatelná několika klíčovými slovy (autoři  sami 
určují  „věcný popis” a vztahy mezi dokumenty prostřednictvím 
referencí ve svých publikacích)
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Vyhledávání ve WoS

• volba 1 nebo více databází - SCI, SSCI, AHCI  (automaticky 
jsou zadány všechny)

• časové vymezení - týden, měsíc, jednotlivé roky 
(automaticky jsou zadány všechny roky)

• možnost vyvolání uloženého dotazu

• 2 druhy vyhledávání 

(general search, cited references search)
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Volba databáze

Časové vymezení

Typ vyhledávání
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GENERAL SEARCH
vyhledávání podle údajů o tématu, autorovi, názvu časopisu a 
adrese autora nebo jejich kombinace

hledání lze omezit na zadané typy dokumentu a/nebo jazyk
práce

třídění výsledků podle data, počtu citací, relevance, autorů, 
nebo časopisu

CITED REFERENCE SEARCH
hledá všechny články, které citují zadaný článek, knihu, 
patent (zadaný kombinací údajů o autorovi, názvu časopisu a 
roku publikace)
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Zadávání dotazu

Klíčové slovo

Jméno autora

časopis
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General search: Výsledky vyhledávání

• Summary - 10 záznamů na stránce

• celkový počet vyhledaných záznamů - na konci stránky 

• procházení pomocí šipek a čísel stránek

• označení záznamů: 

„Mark all“ = označí všech 10 záznamů na stránce

jednotlivě + příkaz „Submit“
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Výsledky vyhledávání

Vybírání záznamů
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Struktura záznamu
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Práce s výsledky vyhledávání

• „Marked list” = seznam označených záznamů - možnost 
prohlížení plných záznamů, přidávání a  mazání záznamů na 
seznamu

• tisk

• mail

• ukládání 

• export - pouze do ProCite a Reference Manager, EndNote
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Volba výstupů



8.4.2008

Cited Reference Searching

Postup:
1.  hledá se článek/y, pro který se budou hledat citace 

(LOOKUP)
2.  ve výsledku se označí jeden či více článků
3.  hledají se citace pro označené články (SEARCH)

hledání lze omezit  a zadat způsob třídění stejně jako u 
General Search
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Další informace

O firmě Thompson, přehled jejich produktů, aktuality, odkazy
http://scientific.thomson.com

Školící materiály, články, referenční karty, z historie

http://scientific.thomson.com/support/recordedtraining/

http://scientific.thomson.com/
http://scientific.thomson.com/support/recordedtraining/
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Journal Citation Reports (JCR)

• Producent:Thomson Scientific

• Přístup na základě velkoplošné licence 

• Vychází od roku 1973 (tištěná verze, CD-ROM,

Web)

• Excerpuje cca 5000, resp. 1600 časopisů

• Přístupné pro členy konzorcia WOS

přístup do JCR

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=S1lhC2ebhl4fohpCD52
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Na jaké otázky nám JCR odpoví ?

• Které časopisy jsou nejcitovanější (impakt

faktor)

• Které časopisy zveřejňují největší počet článků

• Jak se vyvíjí citovanost (impakt faktor)

jednotlivých časopisů v letech

• Jaké postavení má určitý časopis vůči dalším v oboru 

• a na mnoho jiných …
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Co je vlastně impact factor?
(Faktor vlivu, ukazatel průměrné citovanosti)

Poměr citací a publikovaných „citovatelných“ článků za 2 
předcházející roky
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Děkuji za pozornost
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