
Autorské profily 
Web of Science

Autorský profil WoS
Do databáze Web of Science se dostanete přes elektronické informační zdroje
MENDELU: https://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje

Ve WoS si můžete vyhledat autora pomocí Search – Researchers - doplnění jména
(příjmení a jméno).

Je nutné si pravidelně kontrolovat autorský profil WoS a potvrzovat si nové 
publikace! 
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Autorský profil WoS souvisí s ResearcherID (platforma Publons) a je nutné je 
propojit.

Pokud má autor více ResearcherID, kontaktujte knihovnu předtím než budete 
potvrzovat svoje autorské profily WoS!

V případě, že máte ve WoS publikaci, ve které je chybně uvedena afiliace nebo 
jméno, může být tato publikace přiřazena k jinému autorovi s podobným jménem. 
V tomto případě nemusí být váš profil nalezen, proto kontaktujte knihovnu!

Aktualizací publikací v ResearcherID na platformě Publons provedete nově 
právě přes potvrzení autorských profilů ve WoS, každá nová publikace ve WoS je 
potřeba nejprve potvrdit v rámci autorských profilů WoS.  

Takto vypadá autorský profil WoS:  



Jak potvrdit publikace z Web of Science v rámci Author Record
(Claim my record)

Při zařazení nové publikace do databáze Web of Science se objeví nový profil
s vaším jménem a příjmením a s publikacemi, které zatím nejsou přiřazeny
k ověřenému autorskému profilu (Claimed Author Record).

Pro přiřazení nových publikací k Vašemu profilu je potřeba:
Vyhledat ve WoS Vaše jméno, objeví se profily se stejným jménem.

Ověřený autorský profil poznáte podle zelené ikony fajfky. Ostatní profily jsou
nepřiřazené a neověřené.
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Pokud zjistíte, že existuje váš neověřený profil, následujícími kroky lze publikace,
u nichž jste autorem, ověřit a tím zařadit pod svůj již ověřený profil.

Klikněte na jméno v neověřeném profilu, a tím otevřete neověřený profil
s nepřiřazenými publikacemi.

Po kliknutí na Claim my record, budete automaticky přesměrováni na stránky
Publons. V dalších krocích můžete přiřadit své publikace nebo odmítnout ty, u nichž
autorem nejste.
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Přihlásit se do Publons, nahoře vpravo je LOG IN

Objeví se v Private Dashboard - Confirm Publications seznam publikací, které
potřebuje autor přiřadit a potvrdit ve WoS. Publikace se současně se přidají
do Publons (ResearcherID).

V Private Dashboard - Confirm publications se objeví seznam publikací a je třeba
označit v poli Select ty publikace, které jsou autora, a následně výběr potvrdit
tlačítkem Submit nebo Confirm: zeleným tlačítkem dole pod seznamem publikací.

!!! Pokud se neobjeví seznam publikací v Private Dashboard-Confirm
Publications, přejděte na stranu 6.

Následně se automaticky zaktualizuje váš seznam publikací v Publons o nově
přidané publikace a můžete se z Publons odhlásit.

Aktualizace ve WoS proběhne do týdne od potvrzení publikací.

Pokud by aktualizace profilů do týdne nenastala, můžete kontaktovat podporu WoS: 
WoSG.support@clarivate.com

V případě nejasností kontaktujte knihovnu: identifikatory-vedce@mendelu.cz
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Potvrzení autorských profilů ve WoS, 
pokud se vám nezobrazuje seznam publikací                   

v Private Dashboard-Confirm Publications

Postup: Profil WoS → potvrzení nových publikací v Publons není možné, protože se
nezobrazuje seznam publikací → v Publons se musí nové publikace smazat → poté
potvrdit publikace v profilu WoS →→→ aktualizovaný profil ve WoS.

Pokud se Vám nezobrazuje seznam publikací v Private Dashboard-Confirm
Publications, je to tím, že už jsou publikace vloženy v Publons.
Postupujte následovně:

Takto vypadá potvrzený a nepotvrzený autorský profil ve WoS:
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Po kliknutí na nepotvrzený profil se objeví tlačítko Claim my record, poté se
automaticky zobrazí okno s přihlášením do Publons (ResearcherID).
Pokud se neobjeví publikace v Private Dashboard-Confirm Publications, je to tím, že
dané publikace jsou v Publons (ResearcherID) již vloženy.

Viz následující obrázek:

ŘEŠENÍ: Publikace, které chcete ve WoS potvrdit, se musí nejprve
z Publons smazat a přidat ze strany WoS.
Je nutné si nejprve zkontrolovat, zda všechny publikace v nepotvrzeném
autorském profilu WoS jsou vaše. Mohou tam být i publikace jmenovců!
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Poté si otevřete Publons, zkontrolujte si, že jste odhlášení a znovu se přihlaste.  

Přejděte do záložky Publications.

Zde najdete ty publikace, které jsou v nepotvrzeném autorském profilu WoS
(porovnáte), a ty v Publons odstraníte ikonkou koše vpravo.

Potom se odhlásíte z Publons.
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Půjdete do WoS, vyberete svůj nepotvrzený autorský profil, kliknete na Claim my
record a automaticky se otevře opět stránka Publons, kam se přihlásíte.

V kolonce Publications se zobrazí seznam publikací. Publikace, které byly
odstraněny z Publons, budou v seznamu mít křížek a je potřeba potvrdit tyto
publikace pomocí Claim v kolonce Action vpravo.

Po claimování každé publikace se objeví: Successfully claimed
Pokud se objeví tlačítko potvrzení, dáte submit:

Pak se stačí odhlásit z Publons a potvrzené publikace už budou v Publons
zobrazeny. Tímto je potvrzení publikací hotové.

Do WoS se potvrzení promítne během týdne. Profil bude claimed, bude zde uvedeno
vaše ResearcherID, které je spojeno s publikacemi.

Pokud se tak nestane, aktualizace ve WoS po týdnu od claimování publikací
neproběhne a z jakéhokoliv důvodu nedojde ke spojení profilů v jeden,
kontaktujte knihovnu.

V případě nejasností kontaktujte knihovnu: identifikatory-vedce@mendelu.cz

9

Submit

mailto:identifikatory-vedce@mendelu.cz

	Autorské profily �Web of Science
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Potvrzení autorských profilů ve WoS, �pokud se vám nezobrazuje seznam publikací                   �v Private Dashboard-Confirm Publications 
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9

