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PŘIDEJTE filtr a 
omezte tak počet 
položek v tabulce, 
resp. zaměřte se na 
konkrétní entitu

PROHLÍŽEJTE 
tzv. “Highly cited 
papers”, “Hot 
papers” nebo oboje

Váš UŽIVATELSKÝ 
ÚČET pro přístup 
k uloženým výsledkům

OTEVŘETE 
uložené výsledky/
zprávy

EXPORTUJTE 
data z níže 
uvedené tabulky

PROHLÍŽEJTE 
nejcitovanější 
články podle země

ZVOLTE, které 
ukazatele se 
zobrazí v tabulce 

NASTAVTE 
prahové hodnoty 
dokumentů

SEŘAĎTE 
tabulku kliknutím 
na záhlaví 
sloupce

KLIKNĚTE na 
počet nejlepších 
článků a zobrazte 
tak současné, 
často citované 
články v seznamu 
dokumentů

PROHLÍŽEJTE 
ukazatele, základní 
hodnoty výzkumného 
oboru nebo prahové 
hodnoty citací

ZVOLTE výsledky, 
které mají být 
zobrazeny: 
výzkumné obory, 
autoři, instituce, 
časopisy, země nebo 
výzkumné oblasti

VYMAŽTE filtry nebo 
ULOŽTE výsledky do 
své schránky



— SEZNAM DOKUMENTŮ 
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KLIKNUTÍM 
na počet citací 
článku zobrazíte 
graf uvádějící 
počet citací 
během citačních 
let

SLEDUJTE citační 
výkon v průběhu 
času

ŘAĎTE tabulku 
podle citací, roku 
publikace nebo 
názvu časopisu

KLIKNUTÍM na 
název článku 
přejdete na úplný 
záznam 
v databázi 
Web of Science™

ZMĚŇTE údaje 
zobrazené ve 
výsledcích

EXPORTUJTE 
data z níže 
uvedené tabulky



— CO JE ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS?
Essential Science Indicators (ESI, Základní vědecké ukazatele) představují kompilaci statistik vědeckého výkonu a trendů 
odvozených z dat Web of Science Core Collection.* Tento analytický nástroj sleduje více než 11 000 časopisů z celého světa 
a vytváří ukazatele výkonu podle oboru článků a počtu citací. Hodnotí autory, instituce, země a časopisy ve 22 konkrétních 
výzkumných oborech podle počtu publikovaných článků, obdržených citací a uvedených citací na článek. Data popisující 
uplynulé desetileté období jsou průběžně aktualizovaná každé dva měsíce.

• Prozkoumejte výzkumný výkon nejlépe hodnocených institucí, zemí, 
časopisů, autorů a článků ve všech 22 výzkumných oborech v ukazateli ESI.

• Porovnejte citační výkon článku s články obdobně zaměřenými.

• Identifikujte trendy a rozvíjející se obory v přírodních a společenských 
vědách.
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CITAČNÍ PRAHY (Citation 
Thresholds) Prohlížejte 
si minimální počet citací 
potřebných pro zařazení mezi 
nejcitovanější autory, instituce, 
časopisy nebo články ve všech 
22 výzkumných kategoriích ESI

VÝCHOZÍ HODNOTY OBORU 
(Field baselines) jsou míry citací 
získané článkem v příslušné 
vědní disciplíně ESI. Zobrazte 
Citation Rates (míru citovanosti), 
Percentiles (percentily) a Field 
Ranking (hodnocení výzkumného 
oboru) (další informace ve 
slovníčku)

*Data se omezují na časopisy indexované společností Thomson Reuters. Knihy, 
kapitoly knih nebo články publikované v časopisech neindexovaných společností 
Thomson Reuters se neberou v úvahu, co se týká počtu publikací ani počtu citací. 
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KONTAKTUJTE NÁS:

Severní a Jižní Amerika 
Philadelphia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

Evropa, Střední východ a Afrika 
Londýn  +44 20 7433 4000

Asie a Tichomoří 
Singapur  +65 6775 5088
Tokio  +81 3 4589 3100

Úplný seznam poboček najdete na adrese: 
ip-science.thomsonreuters.com/contact

— SLOVNÍČEK POJMŮ
MÍRA CITOVANOSTI (CITATION RATES)
Průměrné míry citací se vypočítávají za každý rok 
uplynulého desetiletého období na základě součtu citací 
získaných od roku publikace po poslední dvouměsíční 
aktualizaci. Průměry se vypočítávají ze součtu počtu 
citací jednotlivých článků vyděleného počtem článků. 
Průměr za celé desetileté období se uvádí v položce 
Všechny roky.

HODNOCENÍ OBORŮ VÝZKUMU (FIELD RANKINGS)
Hodnocení oborů výzkumu ukazují celkový počet článků, 
celkový počet obdržených citací, počet citací na jeden 
článek a nejvíce citované články v každém oboru.

PERCENTILY (PERCENTILES)
Výraz „percentil“ určuje prahovou hodnotu citací, do 
které nebo nad kterou spadá fixní podíl článků. Tento 
výraz se používá k udávání libovolného fixního podílu 
nejlepších článků uspořádaných podle počtu citací. 
Hladiny, které jsme vybrali pro uvádění podle oboru a 
roku jsou 0,01 %, 0,1 %, 1,0 %, 10 %, 20 % a 50 %.

VĚDECKÉ TRENDY (RESEARCH FRONTS)
Skupina nejčastěji citovaných článků, zvaná také 
„jádrové články“, ve specializovaném tématu 
definovaném pomocí shlukové analýzy. Protože zařazení 
článků do výzkumné oblasti nevychází z kategorií 
časopisů používaných v základních vědeckých 
ukazatelích, nabízí výzkumné oblasti u nejčastěji 
citovaných článků alternativní klasifikační schéma.

VYSOCE CITOVANÉ ČLÁNKY
• HIGHLY CITED PAPERS (vysoce citované články): 

články, které za uplynulé 10leté období obdržely tolik 
citací, aby se umístily v 1 % nejcitovanějších článků v 
jedné z 22 vědeckých disciplín ESI.

• HOT PAPERS (nejcitovanější články): články 
publikované za poslední dva roky, které obdržely 
během poslední dvouměsíční aktualizace dost 
citací, aby se umístily mezi prvním 0,1 % v porovnání 
s obdobnými články.

NÁPOVĚDA
Kliknutím na tlačítko Nápověda na libovolné stránce získáte 
podrobnou nápovědu pro funkce a relevantní příklady. 

Další informace o ukazatelích Essential Science Indicators 
najdete na adrese: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Technickou podporu pro svou oblast můžete kontaktovat na 
adrese: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Vzdělávací tým můžete kontaktovat na adrese: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Průběžně zaznamenávaná a živá webová školení najdete na 
adrese: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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PRAHOVÉ HODNOTY NEZBYTNÉ PRO ZAŘAZENÍ DO ESI

Percentil citací Doba zkoumání 
dat (roky)

VĚDCI 1 % 10

INSTITUCE 1 % 10

ZEMĚ 50 % 10

ČASOPISY 50 % 10

HIGHLY CITED PAPERS 1 % 10

HOT PAPERS 0,1 % 2


