Vážení uživatelé Web of Science.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na červnové otevřené webináře k produktům společnosti Clarivate
Analytics. Webináře se budou týkat novinek v našich produktech, podrobný program viz dále.
Webináře budou vedeny v programu WebEx.
Délka webináře je 45-60 minut.
Webináře budou vedeny v českém jazyce.
Školitel: Josef Jílek – Clarivate Analytics
Pro přihlášení na webinář se prosím zaregistrujte pomocí odkazů uvedených u termínu webináře.
(1) Nové! Journal Citation Reports s daty za rok 2017
 Informujte se o nových funkcích v JCR včetně metrik za rok 2017 a různých způsobech jak porozumět vlivu
časopisu a citačním vazbám.
 Naši experti vám předvedou jak porovnávat časopisy ve vašem vědeckém oboru a představí indikátory, které
vám umožní lépe pochopit citační ohlas v širších oborových souvislostech.
 Datum a čas Čtvrtek 28. 6. 2018 – od 12:00
 Registrace: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=tc3870133a97c28274194fd9
a48defe67
(2) InCites B&A včetně vice jak 2,2 milionu záznamů z Emerging Sources Citation Index
 Zahrnutím článků z Emerging Sources Citation Index (dále ESCI) rozšířilo datovou základnu InCites o 2,2 milionu.
V tuto chvíli se jedná o 59 milionů odborných publikací.
 Naši odborníci vám představí klíčové funkce tohoto ESCI data setu. Na praktické ukázce Vám předvedou, jak
mohou přidaná data obohatit analýzy na úrovni Autorů, Organizací a Regionů.
 Datum a čas – Čtvrtek 21. 6. 2018 –od 10:00
 Registrace: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t9ba5c8b01f954881673e6fcd
4ffcd7e1
(3) Zjistěte, jak získat přístup k vice jak 12 milionům Open Access publikacím v rámci Web of Science. Získejte plný
text článku snadno na jedno kliknutí myši
 Naši experti vám představí, jakým způsobem Web of Science pracuje s Open Access obsahem – 12 miliony
legálně dostupnými články, které jsou k dispozici na základě spolupráce se společnosti Impact Story.
 Poznejte nedávno přidaný nástroj Kopernio, který vám umožní rychlý přístup k plným textům vaší instituce na
jedno kliknutí.
 Naši experti Vám představí přínos Kopernia pro vědce a knihovníky.
 Datum a čas – 21.6. 2018 – od 14:00
 Registrace: https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/k2/j.php?MTID=t577b442bfe298eedfc47d9d8
db0fafc1
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Hodnocení časopisů a Highly
Cited publikace

Web of Science Citation
Connection

 definujte významné časopisy pro
váš obor/článek
 highly cited jako ukazatel
relevance
 ESI Research Fronts

 vyhledávání v širší databázi WOS
 oborové a tematické databáze
o Medline
o Zoological Records
o Derwent
 super články
 přínosy vyhledávání na platformě
WOS

pondělí 25. 6. – 12:00 - registrace

středa 27. 6. 10:00- registrace

čtvrtek 28. 6. - 14:00 - registrace

úterý 24. 7. - 10:00 - registrace

středa 25. 7. 14:00- registrace

čtvrtek 26. 7. - 10:00 - registrace








Základy práce s WOS
využijte potenciál citační
databáze
charakteristika WOS
vyhledávání
zpřesňování a analyzování
výsledků
vyhledávání autorů a jejich
identifikátory
citační sítě a objevování
souvisejícího obsahu
užitečné nástroje
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