
Úvodem malá úvaha. 
Před cca 20 lety jsem poprvé usedl k počítači. Chtěl po mně zvolit jméno a heslo. Tak jsem si tedy nějaké údaje vymyslel. Vždyť to 
bylo tak jednoduché! Jedno (a široko daleko jediné) PC a jedno heslo. Žádný problém si je zapamatovat. Od té doby došlo ve 
výpočetní technice k nevídanému pokroku, který sice svého času sliboval usnadnění života, dnes ale víme, že pořekadlo „když 
ptáčka chytají…“ platí i v IT. Dnešní realita je totiž taková, že téměř každý z nás musí znát hesla do více než jednoho PC, loginy do 
internetového bankovnictví, pracovních databází, webových rozhraní… a třeba i serveru WoW, i to patří k životu „počítačového 
národa“. Kdo si má všechna ta hesla pamatovat? A vlastně - proč? 
Přes tyto legitimní otázky se osmělím vám nabídnout další loginy do další databáze v nejspíše již pěkně dlouhé řadě. Ptáte se, proč 
teď znechuceně neodejít, ale naopak prostudovat následující stránky a hlavně – zřídit si na Web of Science účet? Důvody jsou 
rovnou tři: 
1, jako registrovaní uživatelé WoS můžete do databáze přistupovat třeba z domova bez prostřednictví EZProxy 
2, jako registrovaní uživatelé WoS můžete trvale ukládat svá vyhledávání a dostávat na e-mail informace o nových citacích 
3, jako registrovaní uživatelé WoS  můžete kdekoliv spravovat svá data v on-line verzi bibliografického manažeru EndNote   
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Podobná stránka je nepřekonatelnou překážkou pro všechny uživatele, kteří pracují s 
WoS anonymně, jenom jako jedinci přistupující ze sítě abonenta. Stránka se před vámi 
objeví vždy, když se pokusíte použít funkci, kterou administrátoři WoS dovolili používat 
jenom registrovaným uživatelům.  
O tom, že tuto překážku lze lehce překonat free registrací, stejně jako o tom, že ono 
„přeskočení“ stojí za námahu, jsou následující stránky. 



1: Účet a vzdálený přístup 

V této kapitole popíši mechanismus vytvoření účtu WoS a změny 
rozhraní či jeho části, které s fungováním účtu souvisí. Důraz položím 
na asi největší bonus registrace – možnost vzdáleného přístupu do 
databáze WoS. Upozorním na háček, který je s tímto přístupem 
spojen… 

2: EndNote Web jako on-line správce záznamů 

Zde si povíme něco o implementaci EndNote Webu do rozhraní 
samotného WoS, komunikaci mezi WoS a EndNote Webem, jeho 
možnostem, přednostem a ovšem také nedostatkům oproti jiným 
řešením. 



Proces registrace a případné následné uzpůsobování aplikace neobsahují nic, s čím by se drtivá většina uživatelů už 
nesetkala např. při registraci e-mailové služby.  

V pravém pruhu nabídek se ve spodní části nachází 
na poněkud nenápadném a trochu neobvyklém 
místě přihlašovací menu. Napoprvé dáme „Register“ 
a projdeme registračním rituálem.  

Pokud jsme zadali platný e-mail, obdrželi jsme na 
něj zprávu s heslem, které použijeme k přihlášení. 
Ze screenu je myslím dobře patrné, že e-mail slouží 
jako uživatelské jméno. 

Rozhraní umožňující personalizaci obsahuje jenom ty nejnutnější 
položky nutné pro administraci účtu, kdo očekával např. možnosti 
vlastního nastavení fontů, efektů a barvy WoS rozhraní, ten musí 
být zklamán.  
Položka sloužící k výběru výchozí aplikace dává na výběr mezi 
obecným WoK a WoS, menu nabízející volbu jazyka aplikace dává na 
výběr mezi angličtinou, čínštinou a japonštinou.  



„Personalizací“ ve smyslu uzpůsobení webu vkusu uživatele, tedy WoS příliš neoslní. Ovšem asi jen málokdo klade při 
používání WoS důraz na barvu lišt či tvary a druhy použitých fontů. Podstatná je funkčnost. A tu poskytuje WoS 
registrovaným uživatelům ve větší míře než uživatelům neregistrovaným. 

Pokud se se jmenujete např. Aštar Šeran, můžete následující pasáž přeskočit, pokud se jmenujete např. John Smith či 
Josef Novák, potom zbystřete, protože máte vážný problém (viz obrázek níže, položka „Results“). WoS vám nabízí 
ekology, politology, astronomy… Jany, Jirky, Jakuby… Při každém hledání se musíte znovu a znovu prodírat těmito 
jmenovci a selektovat opravdu své záznamy. Abyste toto nemuseli dokola podstupovat, umožňuje WoS registrovaným 
uživatelům výsledky svého hledání trvale uložit do profilu a dostávat informace o změnách citací u vybraných článků.     

Nejprve si vyhledáme autora (ale samozřejmě, je možné zvolit pro jiné účely jiné klíče – např. afiliaci pro zjištění 
publikací a citovanosti instituce). Po očištění od jmenovců zvolíme položku „Search History“, obsahující výsledky 
vyhledávání v aktuálním sezení. POZOR:  „historie“ má krátkou paměť a při nové relaci se staré výsledky ztratí! 
A právě proto, že tomuto chceme zabránit, zvolíme nejprve výsledky, jež chceme trvaleji zachovat a potom položku 
sloužící k uložení – dobře to je patrné nahoře na obrázku, kde jsme volili prof.  Švejnara.   



Toto menu vidí jenom aktuálně přihlášení uživatelé, kteří si zde výsledky mohou uložit a zvolit si upozornění při 
změnách. Upozornění bude posíláno standardně na uživatelské jméno, uložené vyhledávání bude možné vyvolat z 
menu „My Saved Searches“. Nic z toho nemá neregistrovaný uživatel k dispozici, může si pouze uložit vyhledávací 

algoritmus na lokální PC použitím třetí položky.  



I toto menu vidí jenom aktuálně přihlášení uživatelé, neregistrovaní vidí pouze spodní položku, kterou mohou využít 
k uploadu a otevření lokálně uložené historie (standardně má takový soubor název „history.wos“ a lze jej číst a 
upravovat v běžných textových editorech). 
UPOZORNĚNÍ: Uložené vyhledávání nejsou výsledky, ale pouze algoritmus, podle něhož byly výsledky nalezeny. Díky 
tomu je vždy znovu využitelný pro vyhledávání aktuálního stavu záznamů, pokud se ovšem nezmění způsob 
vykazování nových záznamů (např. autorka se provdá, takže její nové články nebude možno dohledat podle dívčího 
jména). 



Další možností vyhrazenou toliko pro „privilegované“ 
registrované je e-mailové (případně pomocí RSS čtečky) 
upozornění na citace a jejich změny u zvolených článků. K tomu, 
aby funkce začala fungovat, je třeba jako přihlášený uživatel 
zvolit podrobnosti článku (tj. jednotlivý článek s abstraktem)  a v 
pravém rohu zvolit menu „Create Citation Alert“: 

Článek se objeví v „My Cited Articles List“ a poté je možné jenom 
netrpělivě čekat na příliv e-mailů o nejnovějších citacích daného 
článku. Vše funguje automaticky rok, poté je potřeba prostým 
kliknutím na tlačítko „Renew“ v rozhraní „My Cited Articles List“ 
znovu potvrdit, že o zprávy opravdu stojíte. 



Pokud se pokusíte přistoupit na WoS z PC nenacházejícího se v síti předplatitele či je PC špatně nastaveno (ovšem toto 
nás dále nebude zajímat, protože řešení tohoto problému je jiná kapitola), zobrazí se následující stránka: 

Samozřejmě, abyste se této nepříjemnosti vyhnuli, použijete EZProxy. Ale co když jste zapomněli heslo, vypršela jeho 
platnost…? Potom se můžete přihlásit vaším uživatelským jménem a heslem a používat WoS s takovým přístupem, jaký 
přísluší vašemu zaměstnavateli či škole. Jak to WoS zjistí? Pokud jej takto chcete používat, musíte splnit ještě jednu 
podmínku – PŘIHLÁSIT SE NA WOS V SÍTI PŘEDPLATITELE a WoS si na pozadí váš účet spojí s přístupem předplatitele. 
Díky tomu budete moci pracovat nejen s WoS, ale i JCR a EndNote webem (o něm za chvíli) jako byste seděli v práci či 
škole, popř. použili EZProxy. 
Zní to příliš dobře, než aby to byla celá pravda a nebyl v tom nějaký háček. WoS neumí předávat informace o identitě 
uživatele. Tento zdánlivě pouze technický detail má z uživatelského pohledu jeden dramatický dopad: pokud opustíte 
WoS a budete chtít otevřít full-text např. v ProQuest, EBSCO atd., budou na vás tyto databáze pohlížet jako na 
uživatele přicházejícího z veřejného internetu, resp. umožní přístup podle vlastních pravidel (pokud je např. free). 



Na obrázku vidíme implementaci EndNote Webu do rozhraní WoS. Poblíž se nachází i položka s podobnou ikonkou a 
názvem - „EndNote“. Tyto dva pojmy je třeba od sebe odlišovat – EndNote je lokální aplikace, data do ní se získávají 
zpravidla importem textového dokumentu v příslušném formátu. EndNote Web je potom on-line odlehčená verze 
EndNote a data se do něj přidávají prostým kliknutím na jeho tlačítko (v tzv. Results list lze přidávat i hromadně 
předtím zvolené záznamy). 



A takto si v „Results List“ označím fajfkou 
záznamy, jež chci exportovat na EndNote 
Web a kliknutím tam záznamy zkopíruji.  

V případě složitějších rešerší je možná 
lepší data nejprve uložit do dočasné 
položky „Marked List“ a teprve až bude 
výběr kompletní, odeslat data do 
EndNote. I takový postup je v aplikaci 
možný.  



Na obrázku je úvodní stránka EndNote Webu. Již podle prvního pohledu se EndNote Web v principu neliší od databáze 
WoS či SCOPUS. Vlevo rámec umožňující data prohledávat a uspořádávat do adresářů, většinu obrazovky však zabírá 
pravý sloupec, obsahující ve stylu WoS či SCOPUS zobrazené záznamy, záhlaví navíc obsahuje možnost záznamy řadit 
podle různých podmínek. Případná submenu jsou řešena stylem „oušek“ či záložek, po kliknutí na něž se objeví další 
možnosti.  

Takže data jsme do EndNote Webu odeslali, pojďme se podívat, co se s nimi stalo! 



Zde se totiž nacházejí funkce umožňující exportovat data z EndNote Webu jako bibliografické údaje třeba do seznamu 
použité literatury anebo do soupisu vlastních prací pro grantovou agenturu, habilitační komisi… (položka „Bibliografie“).  
Dále je možno data exportovat podobně jako v rozhraní WoS do databázových formátů, ať již se jedná o oblíbený formát 
bibliografických manažerů „BibTeX“ či v MS Excel použitelný formát „Tab delimited“ (položka „Referenzen 
Exportieren“). 
Jisté rozpaky ve mně vzbuzuje položka „Cite While You Write Plug-in“ z toho důvodu, že se mi zásuvný modul pro Word 
a Internet Explorer jednoduše nepodařilo nainstalovat, naprosto nesmyslně hledal nainstalovanou předešlou verzi a 
potom se zhroutil, to vše ve Windows 7 64-bit Ultimate CZ. 
Podobné pocity mám i z funkce „Dokument formatierem“, která ke své správné funkčnosti (vyhledání v textu částí citací 
a uvedení jejich plného znění) vyžaduje tolik podmínek, že je lepší potřebné reference rovnou vytvořit položkou 
„Bibliografie“ a potom zkopírovat do práce. 

Z dalších menu a možností, skrytých za záložkami, je asi nejzajímavější položka „Formatieren“.  



Závěrem: 
Bezpochyby největší devizou EndNote Webu není ani tak to, že je zdarma, přístupný po 
bezplatné registraci (protože existuje řada manažerů – např. skvělé Zotero – které nevyžadují 
ani toto minimum), jako hlavně to, že jako on-line aplikace je svému uživateli přístupný 
„odkudkoliv“. 
Současně ale platí, že si s sebou vláčí jako balvan řadu neduhů, které jsou typické pro řadu 
on-line aplikací. Načítání rozhraní a dat je velmi pomalé, a to nejen při vstupu do aplikace – 
webového portálu, ale i při pohybu v ní (něm). Takže za chvíli si velmi dobře rozmyslíte, jakou 
operaci budete provádět, protože kávu jste si již uvařili při minulých načítáních dat. Odezva 
programu je velmi špatná, až vzbuzuje rozpaky. A přestože všechny životně důležité (aby 
vůbec podobné rozhraní mělo smysl) funkce jsou přítomny, jistě sami brzy přijdete na řadu 
funkcí, které vám v on-line EndNote chybí a které znáte ze svého lokálního bibliografického 
manažera.  
Souhrnně: EndNote Web trápí pomalá odezva a omezenost funkcí, ovšem na druhé misce 
vah leží téměř neomezená možnost přístupu k datům. Které rameno váhy je pro konkrétního 
uživatele důležitější, to je otázka jeho názoru, potřeb a vkusu… 


