
 

Web of Science a Journal and Highly Cited Data 

Věda v souvislostech 

Dobrý den. 

Jménem společnosti Clarivate Analytics, dříve divize IP&Science společnosti Thomson 

Reuters, bychom Vás rádi pozvali na webináře/online semináře k našim produktům. 

Webináře jsou určeny novým a začínajícím uživatelům produktů Clarivate Analytics. 

Během webinářů si osvojíte základní uživatelské dovednosti s produkty: 

 Web of Science Core Collection – mezinárodní citační databáze vědeckých 
článků, konferenčních příspěvků a vědeckých monografií se záznamy od roku 1900 
do současnosti 

 Journal and Highly Cited Data 

 Citation Reports – analytický nástroj pro hodnocení časopisů 

 Essential Science Indicators – analytický nástroj, který slouží k určení nejvlivnějších 
autorů, publikací, institucí a zemí publikujících vědecké výsledky na základě 
citovanosti 

Termíny webinářů: 

Web of Science CC 7.2.2017 10:00-11:30 Registrace  

JHCD 1 - Journal Citation Reports 8.2.2017 10:00-11:30 Registrace  

JHCD 2 - Essential Science Indicators  9.2.2017 10:00-11:30 Registrace  

Web of Science CC 7.3.2017 14:00-15:30 Registrace  

JHCD 1 - Journal Citation Reports 8.3.2017 14:00-15:30 Registrace  

JHCD 2 - Essential Science Indicators  9.3.2017 14:00-15:30 Registrace  

Web of Science CC 10.4.2017 10:00-11:30 Registrace  

JHCD 1 - Journal Citation Reports 11.4.2017 10:00-11:30 Registrace  

JHCD 2 - Essential Science Indicators  12.4.2017 10:00-11:30 Registrace  

 

Přednášející: Josef Jílek josef.jilek@tr.com  (Clarivate Analytics) 

Uvedené webináře budou vedeny v českém jazyce. 

Dotazy k probíraným tématům můžete zasílat na adresu josef.jilek@tr.com 

Více informací: http://wokinfo.com/czech_slovak/ 

https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=ta38130cc390fbaf082044ef1a974506a
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t4d5a6f85f0cac2e51eb4acb025d33f5f
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t8855cfd828214a8e7a7e13cc55768d7a
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=ta891efff57c7e3419d217d9acf54f950
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t598bbd467436dc3a4b1b3e298bd5690c
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=t804fb44a6010759de09839d6c7fbfe31
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tca2bacd6f254ef653bac009ead54e8b6
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tbb63543bc24f763326bc48da89e9536b
https://thomsonreuters.webex.com/thomsonreuters/k2/j.php?MTID=tbb9cc57b850ef41a2e96ef44822c8001
mailto:josef.jilek@tr.com
mailto:josef.jilek@tr.com
http://wokinfo.com/czech_slovak/


  2 

 

K účasti na webináři je nutné se zaregistrovat! 

Pro přihlášení využije odkaz v tabulce u příslušného webináře, kterého byste se rádi 

zůčastnili. 

1) Klikněte na adresu semináře. 
2) Sjeďte na obrazovce níže a klikněte na tlačítko registrovat („Register“) 
3) Vyplňte a odešlete registrační formulář. 

a. jméno, příjmení, e-mail, instituce 
4) Vyčkejte na potvrzení registrace, kterou obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu. 
5) Potvrzení bude obsahovat údaje pro přístup k webináři, který jste si zvolili. 

 

Co budete potřebovat k účasti na webináři? 

1) Přístup k počítači s internetovým připojením 
2) Funkční audiozařízení 

a. Pro připojení přes počítač - Sluchátka s mikrofonem nebo pouze sluchátka 
b. Telefon pro účast na webináři prostřednictvím telekonferenčního hovoru 

 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 

J. Jílek 

 

Josef Jilek 

Customer Education Specialist, Government and Academia  |  Clarivate Analytics  

Phone +420 224 190 425  |  Mobile +420 720 950 160  |   josef.jilek@tr.com   |   clarivate.com 

Vaclavske nam. 19  |  110 00  |  Prague  |  Czech Republic 

mailto:josef.jilek@tr.com
http://clarivate.com/

