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1. Aký je aktuálny stav hodnotiaceho procesu?
Informujte sa prosím na nasledujúcich stránkach:
 Časopisy: http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status/
 Zborníky: TR.Pubrelations-Proceedings@thomsonreuters.com

Späť

2. Na základe akých kritérií sa vyberajú jednotlivé publikácie?
Bližšie informácie o výberových kritiériach nájdete na nasledujúcich stránkach:
 Časopisy: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
 Zborníky: http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
 Knihy: http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf
Späť
3. Ako dlho trvá hodnotiaci proces?
Hodnotiaci proces trvá spravidla 1 rok.

Späť

4. Ako doporučiť časopis alebo zborník?
Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých typov dokumentov aj adresu, kam očakávame
doporučenia nájdete na stránkach: http://wokinfo.com/publisher_relations/
Späť
5. Časopis je indexovaný vo Web of Science Core Collection, pravidelne ho posielame, ale teraz
sa nám vrátilo číslo. Čo máme urobiť?
Overte si prosím adresu a pošlite číslo (poprípade aj ďalšie chýbajúce čísla) na adresu:
Thomson Reuters
ATTN: Publication Processing
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130 USA
Späť
6. Vo Web of Science Core Collection indexujete tlačenú verziu časopisu. Radi by sme prešli na
online vydávanie. Čo máme urobiť?
Prosím skontaktujte tým Publisher Relations na nasledujúcej adrese: tr.pubrelationsjournals@thomsonreuters.com. Napíšte im, že by ste radi prešli na online vydávanie a pošlite
stránky, odkiaľ budeme môcť si stihanuť jednotlivé čísla. Prosím majte na pamäti, že budeme
potrebovať prístup do plných textov. Ak časopis nie je open-access, pošlite aj prihlasovacie
informácie.
Späť
7. Čo máme urobiť, ak chýba číslo vo Web of Science Core Collection?
Pošlite prosím dané číslo na adresu:
Thomson Reuters
ATTN: Publication Processing
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor

Philadelphia, PA 19130 USA
Ak nie ste vydavateľom časopisu, ale zaznamenali ste chýbajúce číslo, prosím oznámte nám na
stránkach: http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/
Späť
8. Časopis zmenil názov alebo formát. Čo máme urobiť?
Oznámte prosím všetky zmeny nášmu Publisher Relations na adrese: tr.pubrelationsjournals@thomsonreuters.com.

Späť

9. Ktoré časopisy indexujete vo Web of Science Core Collection?
Aktuálny zoznam časopisov nájdete na stránkach: http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
spolu aj so zmenami v posledných 12 mesiacoch. Zoznam časopisov sa aktualizuje na mesačnej
báze.
Späť
10. Ako získame Impakt Faktor?
Impakt faktor získa automaticky každý časopis indexovaný aleaspoň 3 roky vo Web of Science
Core Collection. Ak časopis ešte neindexujeme vo Web of Science Core Collection, bližšie
informácie o výberových kritériach a spôsobu doporučenia nájdete na stránkach:
http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/.
Späť
11. Kde nájdem IF časopisu?
Impakt faktor časopisu zverejňujeme ročne v databáze Journal Citation Reports. Ak Vaša
inštitúcia si predpláca túto databázu, môžete si ju otvoriť pomocou nasledujúceho odkazu:
www.webofknowledge.com/jcr alebo na platforme Web of Science v hornej lište nájdete túto
databázu.
Späť

1. Aký je rozdiel medzi Search a Cited Reference Search
Search prehľadáva publikácie zverejnené v časopisoch, zborníkoch a knihách, ktoré sme si vybrali ako
najkvalitnejšie. Len presné a správne citácie budú zobrazené na publikácie zodpovedajúce vyhľadávaniu.
Cited Reference Search prehľadáva celú použitú literatúru (cited references) v námi vybraných
časopisoch, konferenčných zborníkoch a knihách. Cited Reference Search ukáze nielen presné citácie, ale
aj citačné varianty. Pomocou tohto vyhľadávania si môžeme overiť aj citovanosť kníh, patentov alebo aj
umeleckých diel.
Späť
2. Môžeme vykázať citácie nájdené pomocou Cited Reference Search?
Pravidlá hodnotenia vedy a výskumu alebo grantových prihlášok určuje metodika/dokumentácia k tomu
vytvorená. Overte si preto priamo v dokumentácií, či sa očakávajú všetky citácie z Web of Science Core
Collection (tzn. Cited Reference Search výsledky) alebo len presné citácie vo WOS CC (výsledky zo
Search). Poprípade sa obráťte na vytvárateľov metodiky.
Späť
3. Ako zažiadať o opravu?
Každý plný záznam v pravom modrom pruhu obsahuje odkaz “Suggest a Correction“. Používajte tento
odkaz alebo nasledujúci online formulár:
http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/
Späť
4. Vyhľadávanie podľa inštitúcií
Na vyhľadávanie publikácií podľa inštitúcií môžete použiť dve polia: Address a Organization-Enhanced.
Pri vyhľadávaniu v poli Address skúste zadať všetky možné varianty danej inštitúcie, aj anglický aj
české/slovenské názvy používané Vašimi autormi, aby ste našli čo napresnejší počet článkov.
V poli Organization-Enhanced môžete vyhľadať inštitúciu aj s pozbieranými variantami. Vyberte si pole
Organization-Enhanced a na pravej strane si zvolte “Select from Index”. Vyhľadajte danú inštitúciu a
pomocou tlačítka „Add“ ju pridajte do vyhľadávania. Pomocou tlačítka D si môžete overiť zjednotené
varianty. Pomocou tlačítka OK sa vrátime späť na hlavnú vyhľadávaciu stránku, kde môžete dokončiť
vyhľadávanie.
Ak Vaša inštitúcia nie je na zozname Organization-Enhanced, môžete zažiadať o zjednotenie názvov na
stránkach: http://ip-science.thomsonreuters.com/support/#open_a_support_case
Späť
5. Ako vylúčiť autocitácie
Pomocou Citation Report si môžete jednoducho overiť pomer autocitácií na autora, časopisu apod.
Citation Report vylúči ako autocitácie citácie, keď autor cituje svoju vlastnú skoršiu publikáciu. Ak
potrebujete vyradiť ako autocitácie aj citácie od spoluautorov, na zozname citujúcich článkov, v poli

Author → More Options/Values, si označte všetkých spoluautorov a pomocou tlačítka Exclude ich
vylúčite.
Späť
6. Kedy budú zverejnené nové Impakt faktory?
Nová edícia Journal Citation Reports je vždy zverejnená v polovici roka, zhruba na konci júna/na začiatku
júla.
Späť
7. Časopis si zmenil názov. Ako nájdem IF?
Pri zmene názvu časopisu sú potrebné 3 roky, kým nový názov prevezme všetky indikátory dostupné
v JCR. Bližšie informácie: http://adminapps.webofknowledge.com/JCR/help/h_using.htm#UsingtheJCRWisely
Príklad:
Prvý rok po zmene (napr. zmena nastala na konci roku 2011, od 2012 časopis publikovaný pod novým
názvom) - JCR edícia 2013 zverejnený v júni 2013 obsahujúci indikátory za rok 2012:
Starý titul: Impact Factor (na základe citácií v roku 2012 na články publikované 2011 a 2010.
Nový titul: Total Citations, Immediacy Index, Source item counts
Druhý rok po zmene – JCR edícia 2014 zverejnený v polovici 2014, obsahujúci indikátory za 2013
Starý titul: Impact Factor (na základe citácií v roku 2013 na články publikované v roku 2011).
Nový titul: Impact Factor (na základe citácií v roku 2013 na články publikované v roku 2012).
Tretí rok po zmene – JCR edícia 2015 zverejnený v polovici 2015, obsahujúci indikátory za 2014
Starý titul už nebude v JCR a nový titul prevezme všetky indikátory.

Späť

