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Josef Jílek školitel - josef.jilek@clarivate.com 

Vážení uživatelé Web of Science. 

Rádi bychom Vás pozvali na webináře k produktům Clarivate Analytics. Během 45 minutových webinářů vám 
představím naše řešení a ukážeme jak, je efektivně využívat.  

Kompletní nabídka otevřených webinářů k web of Science a dalším nástrojům je k dispozici na webu 
Clarivate.Libguides.com 

Tematické webináře březen/duben 2018 

   

Potenciální zdroje 
financování pro můj obor 

Nové Open Access 
publikace ve WOS 

Identifikátory autorů 

 zdroje dat o financování 
výzkumu 

 jak najít financující instituce 
pro váš obor 

 jak analyzovat data o 
financování 

 objevte a analyzujte nový OA 
obsah ve WOS 

 nové OA články 

 nejcitovanější OA časopisy pro 
Váš výzkum 

 citační ohlas vaší instituce OA 
publikace vs. tradiční publikace  

 jedinečné identifikátory 

 jedinečné identifikátory ve 
vědecké publikací 

 jak přidávat publikace do 
RID/ORCID 

 vyhledávání pomocí 
identifikátorů 

   

úterý 27. 3. – 10:00 - registrace středa 28. 3. - 10:00 - registrace čtvrtek 29. 3. – 10:00 registrace 

   
   

   

Práce s vlastními 
data sety 

Základy práce s citačním 
manažerem 

Dědictví E. Garfielda 
historie a přínosy WOS 

 jaká data lze využít pro tvorbu 
vlastního data setu 

 jak spravovat a analyzovat svůj 
data set 

 jak využít nové funkce v InCites 

 vytvoření a správa účtu 

 správa publikací v EndNote 

 třídění citací 

 sdílení citací  

 EndNote Manuscript Matcher 

 odkaz E. Garfielda 

 přínosy WOS pro vědeckou 
komunitu, proč je třeba být 
selektivní 

 výběrová kritéria pro WOS 
   

úterý 3. 4. - 10:00 - registrace úterý 3. 4. – 14:00 - registrace čtvrtek 5. 4. – 14:00 - registrace 
  

InCites 

B&A 

WEB of 

Science 

RID 

ORCID 

InCites 

B&A 
EndNote 

WEB of 

Science 

http://clarivate.libguides.com/home
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/?cid=5499&t=m&d=0000-00-00&cal=5499
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/?cid=5499&t=m&d=0000-00-00&cal=5499
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tfb1964024561bcb8939695db5ce3a536
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t4afd55a51c179d8ae1516eadf92b2e9b
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=ta1cc3b3b79cfa62b551c820c484cefeb
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t2db3562130c1fa8d49b415e28afafcfe
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t2d1840055c11742e5025c6fd18f005f7
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tc6e2cc8a9ed0ac6068a0db5ae16c1bb0

