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Nové funkcie a možnosti 

• Vyhľadávanie 

• Výsledky 

• Vzdialený prístup 

• Identifikácia autora 

• Počet citácii 



 

Novinky: vyhľadávanie 

• Všetky slová sú vyhľadávateľné – nie sú tzv. stop-words 

• Lingvistická pomôcka– automaticky hľadá varianty slov 

– Lemmatization = množné číslo, časy slovies, 
stupňovanie prídavných mien 

– Britské/Americké varianty 

• NEAR/x operátor 

• Web of Science: 

– Cited Reference Search  

• Možnosť vyhľadávať citovaný ročník, číslo a číslo strany 

• Zmeny v Cited Reference lookup table 

– Vyhľadávanie celých slov a poli Adresy (University, 
College...) 

– Vyhľadávanie celého mena autora – ako publikované 

 



 

Novinky: vyhľadávanie 

• Chemické indexy na novom platforme 

– Index Chemicus 

– Current Chemical Reactions 

• Vyhľadávanie 

–  ISBN, ISSN a accession number 

– Vyhľadávanie podľa Web of Knowledge a Web of Science 
Subject Category  

– Vyhľadávanie DOI (Digital Object Identifier)  

• Nové možnosti nalinkovania plných textov 

– Smart Open URL/Image based linking 

– JSTOR Early Journal Content 

– CABI eBook Collections 

 



 

Vyhľadávanie: nie sú stop-slová 



 

Lemmatization funkcia 
 Na pravopisné varianty British/US English, množné čísla, 
slovesné časy, stupňovanie 

Príklady:  

•frog/frogs 

•mouse/mice 

•color/colour 

•loud/louder/loudest 

•run/running/ran 

 

 



 

Lemmatization search results 



 

Vyhľadávanie: Near/ operátor 



 

Výsledky 

 

•Hydroxyphenyl 

•Hydroxylated 

•Hydroxynaphthaldehyde 



 

Accession number  



 

Vyhľadávanie podľa Subject Category/Area 

• Web of Knowledge 

Subject Areas 

– Široké, obsiahle 

– Zjednotené v 

databázach Web of 

Knowledge 

– Vyhľadávanie v 

Advanced Search: SU 

• Web of Science Subject 

Categories 

– Užšie 

– Len vo Web of 

Scienceben 

– Takisto sú Journal 

Citation Report kategórie 

– Vyhľadávanie v 

Advanced Search: WC * 

 

 

*Poznámka: táto možnosť 

ešte nie je 

dokumentovaná 



 

Vyhľadávanie na Subject Area 

WC= Web of Science 

category 

SU= Web of Knowledge 

subject area 



 

Vyhľadávanie: cited reference search 



 

Cited Reference Lookup  



 

Cited Reference Search – ďalšie informácie 



 

Chemistry Searching 

Vyhľadávanie 

štruktúr alebo 

textové 

vyhľadávanie 

•Index Chemicus 

•Current Chemical Reactions 



 

Novinky: výsledky 

• Všetky výsledky sú dostupné – nie je maximálna 

hranica 

• Výsledky sú radené podľa datumu publikácie 

• Abstrakt dostupný  

• Vyhľadávanie vo všetkých databázach – možnosť 

redefinovať podľa databáze 

• Export všetkých výsledkov z Analyze 

• Citation report – priamy export do Excelu 



 

Novinky: výsledky 

• Marked List novinky 

– Total List – kombinácia všetkých databáz 

– Maximálne 5,000 položiek 

– Možnosti: Analyze a Citation Report 

– Odkaz na plný-text 

– View abstract odkaz 

– Zmazanie jednotlivých položiek 

 



 

Výsledky: všetky výsledky a radané podľa 
datumu publikácie 



 

Výsledky: abstrakt 



 

Výsledky: zúženie výsledkov podľa databáze 



 

Výsledky: export všetkých dát z Analyze 



 

Výsledky: Citačný report 

Zobrazené: 

Citujúce články 

deduplikované, aj bez 

autocitácie 

Počet citácii bez 

autocitácie 



 

Výsledky: citačný report 

Export do Excelu 

pomocou .xls file 



 

Výsledky: novinky v Marked List  



 

Výsledky: novinky v Marked List  



 

Mobil a vzdialený prístup 

• Mobilné zariadenia 
– Vyhľadávanie vo Web of 

Knowledge z mobilných 
zariadení 

– m.webofknowledge.com 

• Vzdialený prístup 
(mimo sieť inštitúcie) 
– 6 mesačný roaming 

prístup mimo IP adresy 
organizácie 

– webofknowledge.com 

– Prihlásiť sa pomocou 
Web of Knowledge profil 
ID a heslom 



 

Registrácia  



 

Vzdialený prístup 



 

Novinky: identifikácia autora 

• Vyhľadávateľný Researcher ID 

– Plná integrácia s http://www.researcherid.com 

• Priamy export do profilu na Researcher ID 

• Author Finder zmeny 

– Kombinuje Distinct Author Sets rozdelenie s funkciou 

Refine 

 

http://www.researcherid.com/


 

Identifikácia autora – Researcher ID 

www.researcherid.com 

http://www.researcherid.com/


 

Identifikácia autora: export do Researcher ID 



 

Author Identification – Author Finder 



 

Počet citácii 

• Počet citácii sa skladá z nasledujúcich databáz: 

– Biosis Citation Index 

– Web of Science 

– Chinese Science Citation Database 

• ... Bez ohľadu na predplatenie 

– Link na citujúce články závisí od predplatenia  

• Ďalšie informácie sú dostupné v prezentácii: “Citation 

Sources in the Web of Knowledge” 

• V necitačných databázach (napr. Inspec, CABI apod.) 

sú zobrazené Web of Science Citing Articles, Cited 

References, Related Records informácie 

https://www.brainshark.com/thomsonscientific/wok5_citations
https://www.brainshark.com/thomsonscientific/wok5_citations


 

Počet citácii 

Referencie a 

citujúce články 

Počet citácii vo Web of Science 

indexoch 

Počet citácii vo všetkých 

citačných databázach na 

Web of Knowledge 



 

Citing Articles 



 

Otázky 



 

Kontakt na Thomson Reuters 

Navštívte naše stránky 

  http://www.science.thomsonreuters.com/ 

  http://wokinfo.com/ 

 

Technická podpora 

  http://www.science.thomsonreuters.com/support 

 

Kontakt na vzdelávanie: 

  Eniko Toth Szasz 

  E-mail: eniko.szasz@thomsonreuters.com 

  Tel: 00420 224 190 425 
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