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Abstrakt: 

CSA Library School  Programme nabízí  českým vysokým školám zpřístupnění  RefWorks. 
Program  mohou  využívat  učitelé,  výzkumní  pracovníci,  studenti,  informační  pracovníci. 
Jedná se o WWW nástroj pro správu bibliografických údajů, importuje a integruje  reference 
ze všech datových zdrojů – časopisů, knih, OPACu, WWW serverů. Program nabízí vytváření 
osobních  databází,  formátování  bibliografií  a  umožňuje  sdílení  informací  prostřednictvím 
WWW.

 Společnost  RefWorks  byla  založena  v  roce  2001  týmem  odborníků  v  oblasti 
bibliografických databází.

 RefWorks  http://www.refworks.com využívá  tisíce studentů,  vědeckých pracovníků 
ve více než 700 organizacích na světě.

 RefWorks spolupracuje s nejprestižnějšími světovými online informačními službami, 
včetně  CSA, BioOne, EBSCO, Elsevier, HighWire, H.W. Wilson, ISI, OCLC, Ovid 
and ProQuest. 

Kdo ocení RefWorks?

 Všichni  uživatelé,  kteří  vyhledávají,  shromažďují  informace,  vytvářejí  seznamy 
citovaných dokumentů.

 Učitelé
 Výzkumní pracovníci
 Autoři článků do odborných časopisů
 Studenti
 Informační pracovníci, knihovníci

CSA  Library  School Programme poskytuje  českým  vysokým  školám  s  výukou 
informačních studií a knihovnictví přístup do RefWorks, protože jej považuje za nástroj, který 
by měl hrát roli ve vzdělávání budoucí generace knihovníků, informačních pracovníků. 

Jak pomáhají ve výuce?

 Zvyšují hodnotu všech informačních zdrojů.
 Zvyšují informační gramotnost.
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Co umožňují RefWorks?

 Jsou WWW nástrojem pro správu bibliografických údajů.
 RefWorks integrují a importují reference ze všech datových zdrojů – časopisů, knih, 

OPACu, www serverů a dalších nástrojů, několika stovek online databází.
 Umožňují vytvářet a spravovat osobní bibliografickou databázi.
 Formátují bibliografie do řady profesionálních stylů – na jedno kliknutí.
 Umožňují sdílení informací prostřednictvím WWWW.

RefWorks na českých VOŠ a VŠ

CSA  Library  School  Programme  umožňuje  přístup  k  RefWorks  zdarma  pro  výuku 
v oborech informačních studií a  knihovnictví na českých odborných vyšších a vysokých 
školách

 Vyšší  odborná  škola  informačních  služeb  v  Praze:  využívá  se  ve  výuce  předmětů 
Informační fondy a Informační služby od roku 2005.

 Masarykova  univerzita  v  Brně:  využívá  se  ve výuce  předmětu Rešeršní  a  studijně 
rozborová činnost na Kabinetu knihovnictví FF MU Brno od roku 2007.

 Karlova univerzita v Praze: vy výuce se zatím nevyužívá.
 Slezská univerzita v Opavě ve výuce se zatím nevyužívá.

Několik příkladů využití RefWorks na MU v Brně a VOŠIS v Praze

 Uživatelé  si  vytváří  svůj  individuální  účet  a  pod  ním  spravují  svoji  osobní 
bibliografii. 

 Vyhledávají  a  importují  záznamy  ze  souborných  katalogů  a  databází  (např. 
LISA, EBSCO).

 Pracují se záznamy a složkami.
 Formátují bibliografie.
 Využívají  možností  pokročilého  vyhledávání  v osobní  bibliografické  databázi 

RefWorks, prohlížení v polích podle autorů, deskriptorů a názvů periodik.
 Seznamují se  s citačními programy.
 Využívají  různé  způsoby  vkládání  citací  do  textových  dokumentů,  vytváření 

odkazů  na  citovaný  dokument,   funkce  Write-N-Cite  (vkládání  citací  během 
psaní). 

 Velmi  přínosnou  je  možnost  ukládání  RSS  Feed  a  generování  jednotlivých 
článků/zpráv/informací.

 Využívání  RefGrab-It,  která  umožňuje  natáhnout  bibliografické  informace  z 
webových stránek a data lze importovat do databáze RefWorks.  Může rovněž 
lokalizovat RSS vztahující se ke stránce a zahrnout do importovaných informací.
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