
Vážení uživatelé.  
 
Rádi bychom vám pomohli zdokonalit vaše dovednosti v databázi Web of Science a souvisejících nástrojích. 
Navštivte náš tréninkový kalendář a přihlaste se na naše online školení, která vám pomohou zefektivnit práci 
s našimi produkty. 
 
Pomocí filtrů můžete přehled školení omezit podle produktu nebo jazyka, ve kterém budou školení vedena. 
Zobrazit kompletní tréninkový kalendář. 

 

(1) Web of Science Core Collection – úvodní školení  Podrobnosti Registrace 
(úterý 3. 10. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Získejte základní uživatelské dovednosti v databázi WOS. Naučte se vyhledávat, správně 
interpretovat výsledky a připravit výstupy pro svou další práci. 
 

(2) Researcher ID – zviditelněte své publikace Podrobnosti Registrace 
(středa 4. 10. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 45 minut 
 

 Máte jmenovce ve vědecké komunitě? Máte potíže přesně identifikovat své publikace ve WOS? 

 Na webináři Vám ukážeme, jak si vytvořit Researcher ID, jak spravovat svůj profil, jak přidávat nové 
publikace do svého profilu a další zajímavé funkce platformy Researcher ID. 
 

(3) Novinky ve Web of Science Podrobnosti Registrace 
(středa 11. 10. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Představíme Vám novinky v databázi WOS, které rozšiřují „discovery“ funkci naší databáze a zlepšují 
techniky pro hodnocení vědeckých publikací. Dozvíte se o novinkách ve Web of Science, Journal 
Citation Reports a InCites Benchmarking & Analytics. 

 

(4) Nejvlivnější časopisy – jak zvolit správný časopis pro svůj článek Podrobnosti Registrace 
(středa 18. 10. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Naučíme vás porovnávat časopisy z vašeho oboru a interpretovat klíčové indikátory, tak abyste lépe 
porozuměli citačnímu výkonu v širším měřítku vašeho oboru. 
 

(5) Překonejte limity vyhledávání pomocí klíčových slov. Objevte 
významné publikace pro váš obor pomocí CITAČNÍ SÍTĚ 

Podrobnosti Registrace 

čtvrtek 19. 10. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jakým způsobem lze lépe využít potenciál databáze WOS. 
Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak 
lépe využít potenciál citační sítě. 
 

 
 
Web of Science Trust the difference 
 
LibGuide Podrobné informace o produktech WOS 
 
Josef Jílek Školitel CZ+SK - josef.jilek@Clarivate.com 
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