ISI WEB OF SCIENCE - manuál
Obsahuje především bibliografické údaje a abstrakty článků cca 8 000 vědeckých a odborných
časopisů z oblasti přírodních a společenských věd od roku 1945 do současnosti.
U některých článků je možnost zobrazení jejich plných textů.
Adresa vyhledávání
http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=General
Search&SID=X2DD23jH46M7do7IP8e&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS

V databázi se můžete zaregistrovat, díky čemuž můžete využívat více funkcí, jako např. možnost uložit
si oblíbené články apod.
Na úvodní stránce se můžete rozhodnou, kterou službu ISI použijete. UJEP má přístup do databáze
WOS a k citačním rejstříkům Journal citation reports.
Vstup do vlastní databáze potvrďte kliknutím na záložku Web of Science.

Další možnosti WOS:
Search – základní vyhledávání
Cited Reference Search – nabízí možnost vyhledávat články, které byly citovány.
Vedle základního vyhledávání můžete samozřejmě použít i Advanced Search , tj. pokročilé
vyhledávání. (vyhledávání v Cited Reference Search a Advanced Search se řídí stejnými principy, jako
základní vyhledávání)
Odkaz Search History umožňuje zobrazení historie vašeho vyhledávání.
Marked List nabízí seznam bibliografických citací článků, které jste si během vyhledávání označili.

Základní vyhledávání

Systém vyhledávání je velmi podobný systému užívaném ve většině dalších databází. Je založen na
zadání hledaného termínu, jehož typ prostřednictvím rozbalovacího menu upřesníte.

Do těchto polí zadáváte hledaná slova, přičemž platí, že do jednoho pole můžete zadat více slov
stejného typu pomocí spojovníků AND, OR apod.
U každého pole je rozbalovací menu, v němž upřesníte typ dotazu.
V případě potřeby, zde přidáte další vyhledávací pole.

Ve spodní části vyhledávání máte informaci o nastavení hledání podle datace, či typu databáze.
Vlastní vyhledávání: např. dle autora
Správný výraz (tak jak je uveden v databázi) můžeme vyhledat pomocí rejstříku.

V rejstřících můžete listovat dvojím způsobem.
Zadáním celého nebo části jména/příjmení a následným dohledáním nebo výběrem počátečního
písmene jména/příjmení autora.
Zadáte jméno, např. Nový a kliknete na Move To.

U jednotlivých jmen vidíte, kolik je zde článků od daného autora celkem. Kliknutím na ikonku ADD
zkopírujeme jméno do pole, do nějž můžeme přidat další autory nebo naše listování ukončit.

Všimněte si, že se Vám do pole pro přenos zkopírovalo Vámi vybrané jméno. Nyní klikněte na OK.

Jméno se Vám zkopírovalo do příslušného pole.
Pokud zadáte volitelné limity, můžete kliknout na tlačítko SEARCH.
V databázi byly vyhledány citace článků podle námi zvolených parametrů u nichž nalezneme základní
informace – název článku, údaje o autorech, údaje o periodiku, údaje o počtu citací (tj. kolikrát byl
daný článek citován jinými autory)

Ikona full text upozorňuje na existenci článku v elektronické podobě v některé databází. Plný text se
Vám zobrazí, pokud má UJEP k dané databázi zakoupený přístup.

Vlevo naleznete menu, jehož prostřednictvím můžete své vyhledávání dodatečně upřesnit. Jako
příklad použijeme zúžení výsledků podle názvu časopisu, kdy nás zajímají pouze texty publikované
v časopise Southern Medical Journal.
Ve zdrojích si zvolíme námi upřednostňovaný časopis. Po
zaškrtnutí nám zůstane jen jeden výsledek.
Články, které Vás nějakým způsobem zaujaly a chcete si je
uložit, poslat na email vytisknout apod., je nutno ručně
označit.

Výběr článků můžete provést i zde (vybrat vybrané výsledky,
vybrat všechny výsledky na stránce nebo zadat výsledky oddo)
Dále můžete upřesnit, jestli chcete nadále pracovat jen se
základními údaji citace nebo, nebo se všemi informacemi,
které jsou součástí citace.

Posledním krokem je vaše volba, jestli chcete vybrané citace tisknout, poslat emailem, přidat do
seznamu, uložit nebo uložit dle Vámi zadaných parametrů.

WOS nabízí u článků i možnost přehledu o jejich citovanosti.

V grafické i textové podobě zobrazují informace o citovanosti článků, které jste měli zobrazeny ve
chvíli, kdy jste klikli na odkaz Create Citation Report.

Průměrný
počet citací
článku za
rok

V prvním grafu je přehled článků za konkrétní rok, v našem případě byl jeden článek citován v roce
1996 a druhý v roce 2003.
V druhém grafu se dozvídáme, ve kterých letech a v jakém počtu byl námi vyhledaný článek citován.
V dolní části se nacházejí data, podle kterých byl graf vygenerován.
Údaje si můžeme seřadit podle námi zvolených parametrů.

Název článku

Zobrazení konkrétního výsledku
Seznam
autorů, pokud
jich je více,
zobrazí se
první tři
jména.

Počet textů,
které text
citovaly.

Počet referencí
udává počet
článků, které
byly v našem
textu citovány.

Abstrakt

Dále jsou zde uvedeny informace: typ dokumentu, jazyk textu, klíčová slova, údaje o vydavateli,
předmětová hesla, ISSN…
V pravé části obrazovky se nám nabízí další funkce, např. stručný přehled článků, v nichž byl námi
vyhledný text citován. Kompletní seznam zobrazíme kliknutím na tento odkaz.

