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1. Popis EndNote Web, propojení s RID 

EndNote Web je nástroj pro správu a prohledávání bibliografických dat, organizování 
odkazů a grafických souborů, vytváření bibliografií a seznamů odkazů. Je to citační software, 
kde je možné bibliografické odkazy vytvářet, editovat, importovat a exportovat v různých 
formátech. Firma Thomson Reuters rozhodla spojit přístupy do svých produktů, v rámci 
ResearcherID (dále RID)  je možné využít webovské verze EndNote Web.  

Každý uživatel RID má automaticky ze svého účtu vytvořen přístup do EndNote Web. 
Přihlašuje se stejnými přihlašovacími údaji jako do RID, případně může využít po přihlášení 
odkaz vpravo nahoře – EndNote a je automaticky přesměrován.  

V účtu EndNote Web uživatel vidí záznamy publikací tak jak jsou aktuálně obsaženy 
v účtu RID, veškeré úpravy se projeví okamžitě v účtu RID a obráceně. Pro RID je propojení s 
EndNote Web jakási nadstavba pro práci se záznamy publikací. Uživatelé, kteří mají 
nainstalovaný software EndNote na svém počítači, mohou EndNote Web použít na cestách 
pro uložení záznamů publikací. Poté lze záznamy publikací z EndNote Web přenést a uložit 
do počítače.  

Administrátor (správce RID pro určitou instituci s proxy přístupem do účtů svých uživatelů 
RID) nemá přístup do EndNote Web účtů jednotlivých uživatelů. 
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EndNote Web (dále jen EndNote) uživateli umožňuje: 

- zapisovat nové záznamy, vyhledávat, editovat zapsané záznamy 
- přesouvat záznamy publikací z jednotlivých seznamů publikací v RID (např. z My 

publications do Publication list) 
- importovat záznamy ve formátu RIS a v dalších bibliografických formátech do RID 
- exportovat záznamy v různých formátech pro další využití 
- zobrazit  více údajů v záznamu, než které zobrazuje RID (např. vědec chce mít 

k dispozici v záznamu i další pole, vyexportovaná z databáze) 
- připojit přílohu (textový soubor, obrázek, tabulku) k záznamu 
- sdílet záznamy publikací v rámci skupiny uživatelů EndNote a RID 

Do účtu EndNote se lze přepnout z rozhraní RID po přihlášení: 

- nahoře vpravo odkaz EndNote (obr. 1) 
- Manage List – Manage List with EndNote (obr. 2) 

EndNote se otevře v samostatném okně (obr. 3). Zpět do RID se lze dostat složením nebo 
zavřením okna prohlížeče na lištu. Složka záznamů My publications i ostatní seznamy 
publikací jsou v EndNote přístupny s aktuálním zobrazením vložených prací.  

Obr. 1. Účet RID – po přihlášení - odkaz z RID do EndNote  
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Obr. 2.  Přechod do EndNote přes Manage list

 

 
Obr. 3.  Přechod do EndNote – Manage List with EndNote 
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2. Jednotlivé záložky v EndNote 

 Obr. 4. Vzhled EndNote 

 

My references – složky záznamů publikací. Zde je možné záznamy publikací editovat, 
přesouvat do jednotlivých složek.  

Quick search – vyhledávání ve složkách záznamů.  
All My references – všechny záznamy ve všech složkách. Zde je možné si vytvořit 
podsložky.  
Quick List – záznamy publikací, zkopírované do této složky zde zůstávají pouze po 
dobu aktivního přihlášení do EndNote. Po odhlášení jsou smazány. V případě, že je 
uživatel chce  uložit, musí je přesunout do jiné složky publikací. 
My groups – skupiny pro sdílení záznamů. 
ResearcherID – záznamy publikací v účtu RID (My Publications, Publication List 1 a 2). 
 

Collect – zde je možné záznamy vyhledávat, importovat, zapisovat nové. Import nabízí velké 
množství formátů, lze si vybrat nejpoužívanější (Select favorites), které jsou potom v nabídce 
v Import Option.  

Organize – uspořádání skupin vytvořených uživatelem i sdílených (záznamy sdílené s jinými 
osobami, které je podle nastavení mohou vkládat, mazat, editovat), lze zde nastavit sdílení 
záznamů v rámci seznamů publikací v RID (např. My Publications), případně založit novou 
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skupinu. Zde lze také vyhledávat duplicity v jednotlivých seznamech publikací a spravovat 
přílohy. 

Format – Bibliography – zde si můžeme vygenerovat citace svých záznamů z jednotlivých 
seznamů publikací, k dispozici je velké množství citačních metod.  

Cite While You Write Plug-In - instalace tohoto plug-inu umožňuje formátovat citace 
přímo při psaní textu ve Wordu, naformátuje citace z textu (rtf), umožňuje export 
záznamů publikací. 
Export References – popsán v kap. 4 Export a import záznamů v EndNote 

Options – nastavení hesla, emailu, profilových informací, jazyka. 
 

3.  Editace záznamů v EndNote 

Z hlavního rozhraní EndNote (záložka My References)  si nejdříve vybereme složku 
záznamů,  ve které je záznam, který chceme editovat. V levé části stránky zvolíme seznam 
publikací. Vylistují se jednotlivé záznamy, poklikem na prolinkovaný název se otevře záznam 
k editaci. Show Empty Fields  zobrazí i prázdná pole. Poklikem na pole se lze dostat do 
editace (viz Obr. 5). K záznamu je možné přidat přílohu (soubor, tabulku, graf, vel. do 2 GB). 

Obr. 5. Editace záznamu  
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Obr. 6. Editace záznamu 

 

 

Zápis nového bibliogr. záznamu 

Nový záznam lze zapsat ze záložky Collect – New reference. 

Obr. 7. Zápis nového záznamu – výběr typu dokumentu

 

Připojení přílohy k záznamu 
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Přesunutí záznamů mezi seznamy publikací RID 

Pokud chceme přesouvat záznamy publikací z jedné složky RID do druhé (např. z My 
Publications do Publication List 1), lze to provést pouze přes EndNote. Příklad - záznam 
publikace byl omylem přidán do složky My Publications, měl by být v Publication List 1 (ve 
složce My Publications by měly být záznamy publikací, jichž je vědec autorem).  

Postup: V RID vybereme Manage List - Manage Lists with Endnote. V EndNote se zobrazí 
záznamy ve složce My Publications. Zaškrtneme odpovídající záznam, z roletky Add to group 
vybereme list publikací, kam chceme publikaci přesunout. 

Obr. 8. Přesunutí záznamu 

 

 

4. Vyhledávání, import a export záznamů v EndNote 

EndNote podporuje velké množství formátů z různých databází. Tímto způsobem lze 
přes EndNote vložit do RID záznam publikací, které jsou obsaženy v jiné databázi a nejsou ve 
formátu RIS (který je požadovaný v RID).  Záznam vyexportujeme ze zdrojové databáze, 
vložíme do EndNote do některého ze seznamu publikací RID.  
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Online Search – lze vyhledávat ve velkém množství databází (CrossRef, PubMed, dtb 
vysokých škol a univerzit, knihoven, v produktech TR – WOS, Inspec, Derwent, Current 
Content Connect, z českých zástupců je zde Národní knihovna, VK Olomouc). Pomocí Select 
Favorites lze vybrat až 25 oblíbených zdrojů, které se nabízejí při dalším vyhledávání 
v roletce na horním místě. Tyto vybrané zdroje se budou zobrazovat v roletce Select 
database. 
 
Obr. 9, 10, 11, 12.  Online search – výběr databáze 

 

 

  
 

Poklikem na Select favorites se otevře nabídka databází, 
vybrané přesuneme do pravého okna.  Hide – skryje výběr 

 
 

Výběr v předdefinovaných databázích 
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Obr. 13. Poklikem na název článku se dostaneme k údajům v bibliografickém záznamu. 

 

 
 

Vybereme, zda chceme vyhledat všechny záznamy ve 
vybrané databázi nebo zadáme rozsah 

Lze zadat počet vyhledaných dokumentů – nestahují se 
všechny vyhledané záznamy a vyhledávání je rychlejší  
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Obr. 14. Vyhledané záznamy můžeme překopírovat do vybrané složky RID nebo do složky 
záznamů v EndNote, případně do skupiny sdílených záznamů. 

 

 

Import záznamů do EndNote   
Je možné do EndNote vložit záznamy, vyhledané a uložené v jiné databázi. EndNote 

nabízí velké množství importních formátů. Často používané formáty  vyčleníme pomocí 
Select favorites, budou poté v roletce Import option nahoře. 
 
Obr.  15, 16, 17.  Záložka Collect – Import References 

 

 

 

 
Poklikem na Select favorites se otevře nabídka formátů, 
vybrané přesuneme do pravého okna, Hide – skryje výběr 
formátů 

 

Procházet – vybereme 
importovaný soubor 
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Export záznamů z EndNote  – záložka Format – Export References 

Vybereme složku publikací, ze které chceme záznamy vyexportovat. Volíme mezi 
exportními styly – BibTex export, EndNote export, formát RIS, Refer export, Tab delimited 
(citace). Lze volit mezi uložením souboru, zasláním mailem a tiskem.  

Obr. 18. Výběr exportního formátu 

 

 

 

Záznam byl naimportován 

Výběr složky, do které chceme záznam importovat 
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5. Sdílení záznamů v EndNote 

EndNote umožňuje sdílení záznamů v seznamech publikací pomocí skupin, 
vytvořených v EndNote nebo v rámci RID. V obou případech jsou skupiny i záznamy vidět 
pouze v EndNote. Uživatel může skupiny pro sdílení záznamů vytvářet, přidávat práva 
editace dalším účastníkům. Skupiny, které uživatel vytvořil, spravuje, přidává další účastníky 
a může skupinu smazat. Záznam není vidět v RID, pouze v EndNote ve složce My Groups pod 
názvem skupiny. 

Skupiny se vytváří v EndNote, v záložce Organize – Manage my groups zadáním 
jména skupiny a mailových adres dalších účastníků, pod kterými jsou registrováni v EndNote. 
Je zde možné nastavit práva pro jednotlivé účastníky (pouze čtení, zápis). Složku záznamů 
pro danou skupinu najdou účastníci v záložce  My references – My groups. 

 
Obr. 19, 20, 21, 22. Správa skupin – nastavení sdílení záznamů 
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Skupinu 
pojmenujeme 
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Obr. 24. My references– My groups  - zobrazení skupin se sdílenými záznamy 

 

 

Obr. 23. Zadání mailových adres 

- Vypíšeme jednotlivé mailové 
adresy nebo vložíme soubor 
s vyplněnými adresami, 
oddělenými čárkou 
 

- U každé adresy uvedeme, zda 
bude mít uživatel právo pouze 
na prohlížení záznamů nebo i na 
zápis a editaci, potvrdíme 
tlačítkem Apply 
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Návod a tutorial EndNote Web:   

- http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/help.htm 

 

15 
 

http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/help.htm

