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Clarivate is supporting complete Research cycle
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Web of Science  
The world’s largest and highest quality publisher-
neutral citation index.

InCites  
Analyze institutional productivity and benchmark 
your output against peers worldwide.

ScholarOne 
Simplified submission workflows and peer review 
for scholarly publishers and societies.

Essential Science Indicators  
Reveals emerging science trends as well as 
influential individuals, institutions, papers, 
journals, and countries across 22 categories  of 
research.

Journal Citation Reports  
The world’s most influential and trusted resource 
for evaluating peer-reviewed publications.

EndNote 
A smarter way to streamline references  and write 
collaboratively.

Kopernio  
Fast, one-click access to millions of  high-quality 
research papers.

Converis  
One flow to let institutions collect, manage, and 
report on all research activity, working seamlessly 
with an institutions existing systems.

Web of Science Author Connect  
Reach leading researchers in the sciences, social 
sciences, and arts and humanities.

Publons
Supporting researchers through  documenting their 
peer-review and journal editing contributions, 
providing guidance  and best practice for the peer-
review  process, as well as increasing the overall 
visibility of their research and its impact.



Obsah EndNote x91.
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Zlepšete vaši produktivitu a zjednodušte si práci
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ZÍSKÁVÁNÍ PRAMENŮ Ušetřetečas při získávání pramenů a nic nepřeskočte.

POŘÁDEJTE PUBLIKACE Využijte všechny funkce EndNote a mějte vlastní Content Management System.

VYHLEDÁNÍ FULL TEXT* Přidávejte plné texty ke svým referencím.

PRACUJTE VZDÁLENĚ Používejte EndNote tam kde potřebujete.

SPOLUPRACUJTE
Zlepšete svou spolupráci se svými kolegy, širšími týmy, sdílejte knihovny*, složky,
dokumenty* a poznámky*.

VYTVÁŘEJTE BIBLIOGRAFIE
Využijte propojení se svým textovým editorem a usnadněte si tvorbu a vkládání
bibliografií.

UPRAVUJTE* Vytvořte si vlastní styl na základě vaší vlastní potřeby.

*EndNote - desktop



Vytvořte si vlastní 
databázi citací

Připojte plný text
Doplňte poznámky 

atp.*
Citujte ve své vlastní 

publikaci

Sdílejte databáze 
interně / externě

Získejte data

Práce s daty
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*EndNote - desktop



iPadWindows / Mac iPhoneOn Windows or Mac

K dispozici

Pracujte vzdáleně

EndNote everywhere
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SHARESHARE

my.endnote.com my.endnote.com
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Živá ukázka



Živá ukázka
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• EndNote X9 (desktop)

– Správa knihoven

– Vyhledávání plných textů

– Poznámkování a práce s 
plným textem

– Správa citačních stylů

• EndNote Online

– Export publikací z WOS

– Správa citací

– Vyhledávání

– Download

– Manuscript matcher



Propojte EndNote s 
libovolnou databází a 
vyhledávejte online

Vytvořte novou referenci
Importujte ze svého 

počítače
Synchronizujte svůj obsah 

s online účtem
Přímo exportujte z 
libovolné databáze

10

Sběr bibliografických odkazů
Získejte data z libovolného zdroje během pár vteřin
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Sběr bibliografických odkazů
Získejte data z libovolného zdroje během pár vteřin
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Vyhledávání a doplňování plného textu
Zobrazte a doplňte plný text v EndNote

1. Nahrajte odkaz a nechte
EndNote vyhledat pdf.

2. Nahrajte pdf a nechte EndNote
vytvořit odkaz.
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Vyhledávání a doplňování plného textu
Zobrazte a doplňte plný text v EndNote

Nástroje pro poznámkování plných textů:

▪ Podtrhávejte si zajímavé sekce
▪ Vkládejte své vlastní poznámky
▪ Vyhledávejte poznámky/v plném textu

Print EmailModify
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Pořádejte své publikace
Neomezený počet uložených odkazů

3 typy skupin:
▪ Vlastní skupiny
▪ Kombinované skupiny
▪ Smart skupiny

Do 5 000 skupin
do 5 000 sad skupin

Předejděte duplicitám

Najděte aktuální verzi
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Silné propojení s Web of Science
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Spolupracovat a sdílet

Sdílejte knihovnu až se 100 kolegy
Přehled o změnách (záznam změn)

Zvolte režim sdílení oprávnění Read &
Write nebo jen Read Only.

Sdílejte jednotlivé skupiny NOVÉ
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Cite While You Write™ Plug-In

7 000+ citačních stylů

Multi bibliografie

Kategorizovatelné bibliografie

Zápatí

Dostupné pro

▪ Microsoft Word

▪ Apache OpenOffice

▪ Apple Pages

▪ Format Paper
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Cite While You Write™ Plug-In
Definujte svůj citační styl

Doplňující údaje mohou být přidány.

EndNote umí zachovat standardní 
formátování.

Standardní podoba může být
libovolně upravována.
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Cite While You Write™ Plug-In
Vytvořte kategorie bibliografie
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Cite While You Write™ Plug-In
Manuscript Matcher



Užitečné odkazy

EndNote

https://endnote.com/

Citační styly a další ke stažení

https://endnote.com/downloads/

Informace pro uživatele
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/
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https://endnote.com/
https://endnote.com/downloads/
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/users/enx9
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INFORMACE Z 
CLARIVATE

https://clarivate.lib
guides.com/europe
/cz_sk

https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk/


Dotazy
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Děkujeme

Josef Jílek

josef.jilek@Clarivate.com

+420 720 950 160


