
InCites

…za hodně peněz málo muziky 
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Přípravná fáze

• 5. 1. 2016 jsme obdrželi podklady pro přípravu 
dat k Profiles

• 8. 1. 2016 jsme zaslali soubor v xls obsahující 
kompletní seznam akademických a vědeckých 
pracovníků zařazených do organizační 
struktury.
– 3 osoby byly definovány jako „authority person“

– data byla importována z vnitřního IS včetně 
diakritiky 
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Přípravná fáze 2

• 22. 2. 2016 (tj. po 6! týdnech) jsem poslala první 
dotaz na datum, kdy budou profily připravené

• 5. 4. jsem dostala zprávu, že profily budou 
připraveny v následujícím týdnu

• 29. 4. přišla zpráva, že profily jsou připraveny, po 
týdnu každodenních kontaktů s technickou 
podporou se mi do nich 4. 5. konečně podařilo 
přihlásit, ovšem všechny další moduly InCites byly 
nepřístupné

• 10. 5. byl konečně vyřešen i tento problém a po 
4! měsících jsme mohli začít aplikaci plně využívat

23.11.2016 iva.prochaskova@upce.cz 3



Jak probíhaly aktualizace z WoS
• Ze čtyř nově importovaných záznamů je třeba  

spárovat s profily autorů všechny 4, přestože se 
jednalo o jednoznačně identifikovatelná příjmení bez 
diakritiky

Koudelka

Svoboda R.

apod.
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Jak probíhaly aktualizace /2/

• Někteří autoři se navíc ani neobjevili mezi těmi, 
které je třeba odsouhlasit

• Příklad publikace
General Approach to the Nucleation and Crystal Growth in 
Sb0.5Se99.5 Glass Explaining the Shape of DSC Curves 
By:Honcova, P (Honcova, P.)[ 1 ] ; Shanelova, J (Shanelova, J.)[ 2 ] ; 
Bartak, J (Bartak, J.)[ 2 ] ; Malek, J (Malek, J.)[ 2 ] ; Kostal, P (Kostal, 
P.)[ 1 ] ; Stehlik, S (Stehlik, S.)[ 1 ] 
Addresses: 
[ 1 ] Univ Pardubice, Dept Inorgan Technol, Doubravice 41, 
Pardubice 53210, Czech Republic
[ 2 ] Univ Pardubice, Dept Phys Chem, Studentska 573, Pardubice 
53210, Czech Republic

23.11.2016 iva.prochaskova@upce.cz 5



Jak probíhají aktualizace /3/

• Autoři, označení na předchozím slidu červeně, jako 
kdyby neměli s UPa nic společného, k potvrzení jsou 

nabídnuti pouze Shánělová, Barták a Málek
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Aktuální situace importů 
• 3 publication(s) have been imported from Web of Science 

Core Collection. From: SYSTEM | 2016/10/04 23:32

– No author confirmation required – spárovala se i jména uložená 
v Profiles s diakritikou

• Ovšem ke konci října chyběla v Profiles více než stovka 
záznamů z roku 2016

• Dva listopadové importy

– z 5. 11. 2016 – 4 záznamy

– 15. 11. 2016 – 179 záznamů

• Z těchto 183 záznamů vyžaduje potvrzení autora 
154. Jména s diakritikou se nespárovala.
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Věrohodnost dat?!

Z jakých dat se dělá 
analýza pomocí záložky 
Create Department 
Performance Report ???

Analýza fakulty 

h-Index: 67?! 

Počet publikací: 254 

ale

pod záložkou Publications
je pouze 204 publikací s 
afilací FES

23.11.2016 iva.prochaskova@upce.cz 8



Věrohodnost 
dat?!

Pouze 5 publikací z 
204 má citovanost 
větší než 5

Analýza fakulty z 
WoS
h-Index 7!
Počet publikací: 246

Publication: Web of 
Science ID Publication: Title

Publication: 
Times Cited

000288519200011 Municipal credit rating modelling by neural networks 22

000304785600001 The VT Index as an Indicator of Market Liquidity Risk in Slovakia 11

000289362000004
Accessibility and findability of local e-government websites in the 
Czech Republic 8

000311183700005
Ozone prediction on the basis of neural networks, support vector 
regression and methods with uncertainty 8

000306681700006
Credit rating analysis using adaptive fuzzy rule-based systems: an 
industry-specific approach 6
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Správa a využití

• Profily spravuje UK ve spolupráci s CITS

• Automatické propojení s vnitřním IS nemáme, 
přidání osoby a zařazení do organizační 
struktury provádíme ručně

• Požadavky na analýzy dosud nikdo z vedení 
nezadal, několik jich bylo vytvořeno na ukázku

• Z důvodu nevěrohodnosti jsou bezcenné a 
nemají praktické využití 
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Další problémy Profiles

• Nepřívětivé uživatelské prostředí

• Matoucí prezentace osob a publikací na záložce 
„organisations“
– není na první pohled jasný počet autorů ani počet 

publikací náležejících k organizaci 

– publikace se zobrazí tolikrát, kolik autorů z  organizace 
je k ní nalinkováno 

• Při ručním doplňování z WoS lze publikací přiřadit 
pouze jednomu autorovi, další se musí doplnit 
dodatečně přes záložku „publications“
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Jak dál?

• Koupili jsme nehotový produkt

• Zdarma provádíme testování

• Velké úsilí nás bude stát ruční kontrola 
správnosti a úplnosti dat

• Odpovídající kompenzace ze strany 
producenta je nutná!
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