
KNIHOVNA – SPOLEHLIVÝ ZDROJ INFORMACÍ

Bibliometrické analýzy pro knihovníky
Středa, 11. září – 9.00

Zjistíte, které časopisy citují naši autoři nejčastěji, jak staré publikace 
citují, jaké výsledky přináší Open Access publikování a další 
strategické informace.

InCites B&A 

Školitel: Eniko Toth Szasz (eniko.szasz@clarivate.com)
Webináře budou ve slovenském jazyce v programu Webex. Jejich délka je 45–60 minut. K 
účasti na webináři potřebujete počítač s internetovým připojením a sluchátka (s mikrofonem).

online školení 
září 2019 
Bibliometrické analýzy pro zkušené vědce

Pondělí, 9. září – 9.00 

Zjistěte si, jaké jsou vaše publikační výstupy v rámci platformy Web of 
Science. Vyhledejte si, s kým nejvíce spolupracujete. Bibliometrické 
analýzy v InCites Vám pomohou ve strategickém rozhodování ohledně 
spolupráce, financování apod.

Bibliometrické analýzy pro mladé vědce

Úterý, 10. září – 9.00 

Zjistíte, které instituce jsou centrem excelence v konkrétním oboru. Kteří 
autoři jsou experti? Které časopisy publikují nejdůležitější výzkum ve 
vašem oboru? Dále Vám ukážeme, jak zjistit potenciální spolupráce, 
grantové agentury, které financují výzkum apod.

Přihlášení zde



KNIHOVNA – SPOLEHLIVÝ ZDROJ INFORMACÍ

Financování výzkumu z různých pohledů
Pondělí, 30. září – 13.30

Záznamy ve Web of Science mimo jiné obsahují data o financování 
výzkumných aktivit. Zjistěte, kdo financuje výzkum ve vašem oboru a 
definujte potenciální finanční příležitosti.

Web of Science 

Školitel: Josef Jílek (josef.jilek@clarivate.com) 
Webináře budou v českém jazyce v programu Webex. Jejich délka je 45–60 minut. 
K účasti na webináři potřebujete počítač s internetovým připojením a sluchátka (s mikrofonem).

online školení září 2019
Základní analýzy a citační metriky

Úterý, 10. září – 13.30 

Naučte se porozumět citačním metrikám a osvojte si postupy pro 
vytvoření základních analýz napříč platformou Web of Science, 
Journal Citation Reports, Essential Science Indicators a InCites 
Benchmarking and Analytics.

Zjednodušte své vyhledávání

Středa, 11. září – 13.30 

Věděli jste, že jsou FSTA, CABI, INSPEC nebo MEDLINE součástí 
Web of Science? Připojte se k webináři a přesvědčete se, jak uspořit 
čas při hledání v různých databázích prostřednictvím Web of Science.

Přihlášení zde
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