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CITED REFERENCE SEARCH



Cited Reference Searching
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Cited Reference Searching - Benefity

• Preskúma skryté súvislosti medzi vedeckými 

článkami

• Nájdeme nové, neznáme informácie na základe 

starších, známych informácii

• Nájdeme varianty citácii

• Možnosť vyhľadávania citácii na nečasopisovú 

literatúru

‒ Umelecké diela: fikcie, obrazy, hudobné skladby

‒ Patenty



Cited Reference indexácia

Zdrojový záznam

Záznam citovaných referencii



Cited Reference Indexing 



Vyhľadávanie pomocou Cited Reference 
Search
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Vyhľadávanie pomocou Cited Reference 
Search
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Vyhľadávanie v 
Cited Reference 
Search
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Vyhľadávanie v Cited Reference Search
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Citované publikácie
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Citovanosť kníh
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Citované publikácie
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Zoznam citujúcej literatúry
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POČTY POUŽÍVANIA



Počet používania položiek na Web of Science

• Počet zmysluplných aktivít užívateľa na platforme Web of Science na 
pomoc pri vyhľadávaní a objavovaní

• Počet používania je indikátorom záujmu a nie vplyvu

– Citačná aktivita = vplyv

– Počet používania = záujem

• Všetky počty sú agregované, počíta sa používanie všetkých 
užívateľov na platforme WoS 

– Počty nereflektujú “lokálne používanie” a sú odlišné od “Counter 
compliant” aktivít, ktore sú dostupné vo Web of Science Usage Reports 
(WURS)

– WoS užívateľmi sú výskumníci a informační špecialisti; ich používanie 
dát na platforme WoS môže byť vypovedajúcejšie a dôležitejšie ako 
používanie položky, ktorý je dostupný pre každého na otvorenom webe.



Prečo počítame používanie?

• Citačná aktivita môže zaostávať za zverejnením článku

• Nové položky nemusia byť publikované dosť dlho, aby ich začali citovať. 

• Mnoho vedných odborov vykazuje nízku alebo žiadnu citačnú aktivitu v 

prvom roku od publikovania.

• Položky, ktoré spadajú do pomalšie vyvíjajúcich sa vedných odborov 

– začínajú ich pomaly citovať.

• Matematika, architektúra, ošetrovateľstvo, ekonómia a ostatné odbory, 

kde výskumy zbierajú pomalšie citácie, môžu zúžitkovať uznanie 

“záujmu”

• Položky vo vedných odboroch s nízkym počtom citačných ohlasov.

• Románske jazyky, rétorika, dejepis apod.



Čo počítame?

• Počet rozumných a úmyselných aktivít užívateľa, čo naznačuje jeho 

záujem o danú položku na platforme WoS.

– Kliknutie na odkaz plného textu 

• V plnom zázname alebo na zozname výsledkov 

– Export do bibliografických manažerov alebo do formátov, ktoré umožňujú 

neskorší import do bibliografických manažerov 

• Export z plného záznamu, zo zoznamu výsledkov alebo z Marked Listu 

• Nepočíta sa

– Práca s veľkým množstvom dát, ktoré ukazujú na analýzu sady dát 

(napr. export do InCites apod.)

– Využitie API

– Používanie vytvorené robotizovaným používaním



Je robotizované používanie problémom?

• Všetky počty sú “vyčistené” od robotizovaných používaní

• Čo sa považuje za robotizované používanie?

– Opakujúca sa aktivita

– Rýchle kroky, ktoré neodrážajú ľudské tempo

– Opakované operácie 

– Používanie záznamu, ktoré neodráža bežné používanie Web of Science 

dát

• Ak činnosť vyzerá alebo sa správa ako robotizované používanie, 

považujeme za robotizované používanie všetky aktivity v danom 

aktívnom okne a preto nebudú započítané tieto aktivity



Čo zobrazíme?

• Počet používania - od 2013

• Počet používania – v posledných 180 dňoch

Prečo tieto lehoty?

• Začali sme počítať používanie od 1. februára 2013. Všetky 

data pre všetky položky sa počítajú od tohoto dňa.

• Posledných 180 dní je dostatočne dlhé obdobie pre 

pozitívny počet pre väčšinu položiek. 



Ako sa menia tieto čísla?

-usage of item

LAST 180 DAYS

SINCE 2013

17 13 3

17 18



Počet používania (doplňujúce informácie) 

– Počty sú aktualizované denne

– Počty sú “zjednotené” na platforme WoS

• Používanie položky v jednej databáze sa započítava do používania 

všetkých ostatných verzií záznamu na platforme

– Počet môžeme exportovať z Marked Listu (označenie = U1, U2)

• Počty nie sú exportovateľné do EndNote ani cez WoS API

– Kvôli technickým obmedzeniam, používanie dát v Derwent 

Innovations Index sa nepočíta



NOVINKY



Emerging Sources Citation Index
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THOMSON REUTERS - Výber časopisov

Časopisy: http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/

Zborníky: http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/

Knihy: http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf

• Recenzované

• Etické publikačné 

praktiky

• Spĺňa technické 

požiadavky 

(XML / PDF)

• Vydávanie 

pravidelne a včas

• Medzinárodné 

editorské zvyklosti

• Anglická 

bibliografia 

(aleaspoň latinské 

písmená)

• Hľadal odborné 

publikum alebo 

žiadal nás o tento 

obsah? 

• Obohatí tento 

časopis WoS s

novým obsahom? 

• Je a ako je táto 

téma zastúpená vo 

WOS? 

• Porovnávanie 

časopisu s 

časopismi vo WOS, 

ktoré sú v tom

obore.

• Reprezentujú 

autori, editori a 

vedecká redakčná 

rada medziná-

rodnú výskumnú 

komunitu?

• Kto je cielovou 

skupinou, 

medzinárodní 

čitatelia alebo 

lokálni?

Nové časopisy:

• Citácie na 

predošlých prác 

autorov, editorov, 

recenzentov.

Založené časopisy:

• Impact Factor

• Citačné analýzy

.

Publikačné 

standardy
Obsah

Analýza 

citácii
Rôznorodosť

Oranžová = ESCI kritéria

Čierna = SCIE/SSci/AHCI kritéria

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf


Rovnaký vzhľad a všetky nástroje dostupné v 
ESCI
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Všetky popisné informácie dostupné pre 
záznamy

27



Jedinečné identifikátory a ORCID integrácia
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ENDNOTE® ONLINE
MANUSCRIPT MATCHER – vyhľadanie najvhodnejšieho časopisu

JCR indikátory

Popisné informácie o časopise



Export viac než 500 položiek



Russian Science Citation Index – Q1 2016
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ĎAKUJEM


