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(4) Essential Science Indicators (InCites ESI) - Naučte se, jak objevit rozvíjející se a významný 
výzkum pomocí indikátorů ESI 

Registrace 

úterý 12. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Představíme vám, jak objevit relevantní publikace pomocí indikátorů citovanosti 
 Dozvíte se, jak identifikovat nové vědecké směry a objevit tzv. „hot  topics“ pomocí nástroje 

Research Fronts. 
 

(5) InCites B&A – Identifikujte excelentní obory vaší instituce, porovnejte se s  vašim okolím, 
v rámci vaší země nebo na mezinárodní úrovni 

Registrace 

středa 13. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Na obecném příkladu si předvedeme, jakým způsobem lze získat představu o publikační činnosti 
dané instituce. Jak lze instituce vzájemně porovnávat.  
 

(6) WOS Citation Connection - Získejte úplný obrázek o vašem oboru a naučte se, jak 
vyhledávat publikace nad rámec odborných časopisů.  

Registrace 

čtvrtek 14. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 60 minut 
 

 Naučíte se, jak vyhledat publikace, které by při vyhledávání podle klíčových slov zůstaly skryty a jak 
plně využít všech výhod databáze WOS Citation Connection.  
 

(7) RID: Naučte se jak doplnit svůj vědecký profil/CV a jak lépe identifikovat své publikace ve 
WOS 

Registrace 

čtvrtek 14. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 45 minut 
 
 Ukážeme vám, jak zviditelnit svou vědeckou činnost a identifikovat své publikace 

pomocí autorských identifikátorů ResearcherID a ORCID.  

 

(8) Novinky ve Web of Science – objevte nové Open Access publikace Registrace 

pondělí 18. 12. 2017, od 14:00 (Praha, Bratislava), 45 minut 
 
 Dostaňte se k zajímavým Open Access článkům jednoduše pomocí Web of Science. 
 Zjistěte, jak jsou vaše OA články citovány v porovnání s běžně vydávanými články. 

 Jak si vedou vaše OA publikace vaší země, instituce, nebo vašeho časopisu.  
 Nové funkce v rozhraní WOS 

 
(9) Objevte nová a rozvíjející se vědecká témata pomocí Emerging Sources Citation Index 

(ESCI) 
Registrace 

středa 20. 12. 2017, od 10:00 (Praha, Bratislava), 45 minut 
 
 Získejte vice informaci o selekčním procesu ESCI časopisu a jak se ESCI časopisy podílejí na 

současných indexech WOS 

 Získejte více informaci o pokrytí ESCI časopisů z pohledu zemí, vědeckých oborů a vydavatelů.  

 Naučíme vás, jak objevit zajímavý výzkum z regionálních a rozvíjejících se časopisů 
 Zjistíte, jak získat širší pohled na své publikace evidované ve WOS, jak získat vyčerpávající citační 

metriky 
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