
Jak si ověřit citovanost vašich prací ve Web of Science? 

S citační databází Web of Science se můžete setkat mj. při podávání grantových 
žádostí. Tento návod vám pomůže nalézt práce evidované ve WoS a ověřit si, zda 
je někdo citoval. Současně se naučíte vypočítat váš osobní H-index. 

 
0. Doporučení: Zaregistrujte si osobní Researcher ID, s nímž si následně propojíte vaše nalezené práce. 

Osobní identifikátor neoceníte pro jednoduchý výpočet H-indexu a ohlašování nových citací pouze 
vy. Díky němu bude i pro zadavatele grantové žádosti jednodušší ověřit správnost vašich údajů. 

1. Vstupte do WoS. (V případě, že jste si Researcher ID zaregistrovali, vpravo nahoře se přihlašte.)   
2. Nyní přepněte All Databases na Web of Science ™ Core Collection a Basic Search na Author Search 

tak, aby záhlaví bylo shodné s obrázkem níže. Zadejte bez diakritiky vaše příjmení a jméno ve tvaru 
„prijmeni“ + „j“ (př.: doc. Robert Adam jako „adam“ + „r“). Klikněte na Select Research Domain ►. 

3. Zaškrtněte výzkumné oblasti a pokračujte na Select Organization ►. 

  

Výzkumné oblasti ve WoS 
korespondují především 
s náplní periodik, v nichž 
jste publikovali – nikoli 
primárně s tématem vaší 
práce. Čím více oblastí 
tak vyberete, tím zvýšíte 
šanci, že vám neunikne 
žádná z vašich prací. 

DŮLEŽITÉ 

http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://pez.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=222


4. Vyberte vaši/e organizace, zaškrtněte zvýrazněné pole a dokončete vyhledávání. 

5. Nyní se vám zobrazí seznam nalezených záznamů. 
Důležité: Jestliže můžete vykazovat jen vybrané typy dokumentů (dle aktuální metodiky Hodnocení 
VaVaI typy Article, Review, Letter, Proceedings Paper), nastavte filtrování Document Types (1). 
Záznamy označené (2) jsou uloženy v dočasném seznamu vašich vybraných záznamů Marked List 
(3), který se smaže po ukončení vaší návštěvy WoS. Všechny záznamy, které na aktuální stránce 
zaškrtnete, do něj budou přidány automaticky po přesunu na další stránku v seznamu, po 
přenastavení filtrů, se změnou stránkování nebo ručně po stisknutí tlačítka Add to Marked List (4). 
Po zaškrtnutí vašich nalezených prací na všech stránkách seznamu klikněte na Marked list. 
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V případě, že máte zaregistrované Researcher ID, vybrané záznamy s ním nyní 
propojte pomocí Save to Researcher ID – I wrote these. Důležité: opakujte tuto 
volbu na každé ze zobrazených stránek, nikoli pouze na poslední z nich. 
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http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=754005
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=754005


6. V seznamu Marked list (nebo ve vašem Researcher ID po přihlášení na www.researcherid.com) nyní 
uvidíte vaše práce včetně počtu citačních ohlasů (1). Jejich původ si můžete prohlédnout kliknutím 
na jejich počet. Tím si současně ověříte, zda obsahuje práce i vaše vlastní citace (autocitace). Seznam 
prací si můžete také uložit. Pro výpočet H-indexu následujte na Create Citation Report. 

7. V citačním reportu nyní uvidíte celkový počet vašich citací (bez autocitací viz 1) a váš osobní H-index 
(2). V případě, že vás zajímá H-index za určitý časový interval, nastavte filtrování. Nyní máte vše 
potřebné k finalizování vaší grantové žádosti. 
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Pro výpočet H-indexu za vybraný časový interval zde 
nastavte filtrování. 
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https://www.researcherid.com/

