
 

Pozvánka na Web of Science webináre 

 

Web of Science API v praxi 

15. februára – 10.00 – 11.00 (Praha, Bratislava) 

Hľadáte spôsoby, ako doplniť metadata alebo metriky do svojho repozitára? Potrebujete väčšie 

množstvo dát a export z WOS by trval veky? Riešením je Web of Science API. Metadata publikácií 

dostupné vo Web Science a metriky dostupné v Journal Citation Reports a InCites 

Benchmarking&Analytics poskytujeme aj rámci API rozhraní. Vďaka API môžete rýchlejšie sťahovať 

data a analyzovať/vizualizovať mimo Web of Science/InCites rozhraní. Behom tohoto webinára si 

ukážeme jednotlivé API, podmienky prístupu a postup, ako zažiadať o prístup k API.  

Registrácia 

 

Selekčný proces do Web of Science a možnosti využitia WOS a InCites k zlepšeniu časopisu 

16. feburára - 10.00-12.00 (Praha, Bratislava) 

Chystáte sa doporučiť svoj časopis do WOS? Radi by ste sa dozvedeli viac o selekčnom procese? 

Hľadáte spôsoby, ako zlepšiť svoj časopis? Tento webinár je pre Vás! Pripravili sme webinár pre šéf-

redaktorov a redaktorov časopisu, v rámci ktorého Mireia Guardino z editorského týmu WOS vysvetlí 

selekčný proces a jednotivé kritéria do WOS. Následne Vám ukážeme, ako využiť Web of Science 

a InCites Benchmarking&Analytics na zlepšenie časopisu. Čast o selekčnom procese bude 

v angličtine. 

Registrácia 

 

Odhalte skutočný vplyv vášho inštitucionálneho výskumu – bibliometrické analýzy v praxi 

22. februára - 10.00 – 11.00 (Praha, Bratislava) 

Každá univerzita a výskumná inštitúcia je jedinečná (odlišný výskum, odlišná veľkosť, odlišný fokus). 

Napriek tomu existujú metriky a spôsoby, ako odhaliť skuťočný vplyv, silné stránky a pochopiť 

výsledky inštitúcie v kontexte ostatných inštitúcií.  V rámci tohoto webinára ukážeme ako využiť 

zodpovedne data na podporu strategického rozhodovania a na sledovanie pokroku pri 

dosahovaní cieľov. 

Registrácia 

 

Vyhľadávajte, vizualizujte a analyzujte patenty počas životného cyklu inovácií 

25. februára – 10.00 – 11.00 (Praha, Bratislava) 

Univerzity a výskumné inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu v životnom cykle inovácií prostredníctvom 

svojich výskumných aktivít. Výsledky výskumu sa často zverejňujú  nielen v publikáciach, ale aj v 

patentoch. Pri snahe porozumení výskumným trendom má komunita tendenciu spoliehať sa iba na 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ed917746ab2eea3f5243d3a05403164f1
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e9998a36c41f1007f9ac9136516877859
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ea2cd5df65b19e91326ad1016468ecda6


 

publikácie, a zabudnúť na dôležité patentové dokumenty, v ktorých sú chránené dôležité vynálezy a 

objavy. 

Pripojte sa k webinári a dozviete sa viac o patentoch dostupných v rámci Web of Science a iných 

riešeniach Clarivate. 

Registrácia 

 

Identifikácia kľúčových výskumníkov pomocou Web of Science dát 

28. februára – 10.00 – 11.00 (Praha, Bratislava) 

Pripojte sa k webinári a zistite, ako používať prístup založený na datách na identifikáciu kľúcových 

výskumníkov a lídrov. Budeme sa venovať k témam: 

• Kto sú kľúčoví vedci v mojej špecializácii a produkujú najvplyvnejšie práce? 

• Kde sú centrá excelentnosti v konkrétnom regióne? 

• Kto financuje kľúcových vedcov vo vašom odbore? 

• S akými kľúčovými vedcami spolupracujú moji konkurenti? 

• S ktorými kľúcovými vedcami by sme mohli spolupracovať? 

Registrácia 

 

Nové rozhranie Journal Citation Reports 

1. marca - 10.00 (Praha, Bratislava) 

Nové rozhranie Journal Citation Reports ponúka radu vylepšení a doplnkov. Pripojte sa k nášmu 

webináru a zistite viac o tom, ako môžeme efektívne používať nový JCR a kde nájdeme Article 

Influence Score a kvartily v novom rozhraní. 

Registrácia 

 

Stál som na pleciach obrov – komplexné zmapovanie vedeckej literatúry 

3. marca - 10.00 (Praha, Bratislava) 

„Ak som videl ďalej, bolo to preto, že som stál na pleciach obrov.“ (Isaac Newton) -  Platforma Web 

of Science je nekonečným zdrojom nových nápadov a skrytých spojení. Pripojte sa k webinári, kde 

ukážeme, ako platforma Web of Science rozšíri obzory o knihy, výskumné data, patenty a ďalšie 

kvalitné časopisy a zborníky, ktoré doplnia obsah a rozšíria možnosti komplexného zmapovania 

vedeckej literatúry aj vďaka špeciálným indexovaním. 

Registrácia 
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