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Institute of Chemical Technology (ICT) w Pradze to państwowy uniwersytet prowadzący 
badania naukowe i rozwojowe oraz działania wdrożeniowe. Instytut należy do grupy 
28 państwowych i okręgowych uniwersytetów w Czechach, Europejskiego Stowarzyszenia 
Uniwersytetów, Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
oraz stowarzyszenia Gesellschaft für Ingenieurpädagogik.

Instytut słynie z szerokiej i zaawansowanej działalności edukacyjnej i badawczej w wielu 
dziedzinach nauki. W pewnym momencie okazało się, że zespoły badawcze uniwersytetu 
potrzebują lepszego sposobu organizowania i udostępniania materiałów badawczych. 
Działania te miały na celu poprawę współpracy oraz zapoznanie nowych badaczy ze 
sprawdzonymi praktykami. Kiedy uczelnia ICT wprowadziła kilka rozwiązań do zarządzania 
odnośnikami przeznaczonych dla pracowników akademickich oraz studentów, narzędzie 
EndNote® szybko zyskało opinię najlepszego dostępnego rozwiązania.

ZAPOTRZEBOWANIE

W przeszłości zespoły badawcze porządkowały zbiory wydruków na różne sposoby. 
Jednak po przejściu na artykuły w postaci elektronicznej pojawiła się konieczność 
uporządkowania materiałów, które zwykle występowały w postaci wielkich zbiorów plików 
PDF lub obszernych list odnośników. Trzeba było także znaleźć rozwiązanie do łatwego 
udostępniania tych materiałów innym członkom grup badawczych.

ROZWIĄZANIE

Kilka lat temu Biblioteka centralna (obecnie część Centrum Usług Informatycznych) 
w ICT zapewniła przy współpracy z Laboratorium Informatyczno-Chemicznym dostęp 
do narzędzi i usług z zakresu zarządzania odnośnikami na terenie całej uczelni. 
Jednym z tych rozwiązań było narzędzie EndNote®.

 „Oczekiwaliśmy, że to narzędzie wzbudzi pewne zainteresowanie, ale nikt nie spodziewał się 
popularności na tak wielką skalę” — mówi Jiri Jirat, organizator projektu. „Nie jestem w stanie 
przypomnieć sobie żadnego nowego oprogramowania ani zasobu informatycznego, który 
przyciągnąłby tak wielką uwagę”. Narzędzie EndNote błyskawicznie stało się najczęściej 
używanym narzędziem wśród różnych grup użytkowników, ujawniając duże zapotrzebowanie 
na narzędzie do zarządzania odnośnikami”.

ŁATWE WDRAŻANIE I DOSTĘP DO SZKOLEŃ

Zaraz po wybraniu licencji grupowej EndNote dla całej uczelni uniwersytet ICT rozpoczął 
współpracę z zespołem EndNote w celu zapewnienia szkoleń. Szkolenia odbyły się na 
terenie poszczególnych wydziałów. Obsługa głównych funkcji narzędzia EndNote stała się 
standardowym elementem szkolenia z zakresu podstaw informatyki w ICT. Dzięki temu 
studenci zapoznają się z obsługą narzędzia EndNote, zanim przystąpią do pisania pracy 
zaliczeniowej lub dowolnej innej pracy naukowej.

„Obsługa cytatów nigdy nie było równie łatwa i wygodna” — mówi Daniel Svozil, profesor 
nadzwyczajny na Wydziale Informatyki i Chemii.

Seria szkoleń spowodowała wystąpienie efektu kuli śnieżnej. EndNote stało się 
podstawowym narzędziem pracy. Studenci wprowadzają na wydziałach nowe praktyki 
związane z przepływem pracy, które zastępują przestarzałe i konserwatywne metody 
zarządzania materiałami naukowymi.

„Wszyscy studenci, którzy korzystali z narzędzia EndNote po raz pierwszy, od samego 
początku podchodzili z entuzjazmem do jego możliwości,” — mówi Jirat. „Narzędzie jest 
oceniane jako niezwykle użyteczne, szczególnie przez studentów przygotowujących się 
do pisania pracy zaliczeniowej. Program EndNote ma najlepszą renomę i najwięcej 
pochlebnych opinii”.
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Opcja elastycznego licencjonowania i nieograniczona liczba równoczesnych użytkowników 
umożliwiają łatwe prowadzenie szkoleń z obsługi narzędzia EndNote oraz korzystanie 
z niego w dowolnej pracowni komputerowej. Każdego roku setki studentów korzystają 
z możliwości pracy w domu i pobierają, a następnie instalują aplikację EndNote na swoich 
laptopach. 

Kiedy w ICT udostępniono narzędzie EndNote, prawie 400 studentów i pracowników 
natychmiast pobrało pakiety instalacyjne na swoje laptopy, a zdecydowana większość 
(ponad 75%) oświadczyła, że planuje zainstalować narzędzie na komputerze/notebooku. 
Kolejne 5% planowało zainstalować narzędzie EndNote zarówno na sprzęcie dostępnym 
w ICT w Pradze, jak i na prywatnym komputerze, co pokazało, jak ważna i korzystna jest 
możliwość pracy w tym programie w domu. 

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

„Program EndNote stał się dla naszej grupy niezbędnym narzędziem zapewniającym 
wsparcie przy projektowaniu nowych katalizatorów organicznych i fotokatalizatorów” — 
mówi Radek Cibulka, profesor nadzwyczajny w dziedzinie chemii organicznej w ICT. 
„Teraz możemy łatwo udostępniać zebrane materiały referencyjne, a tempo pracy 
znacznie wzrosło. EndNote pomaga studentom w wypracowaniu dobrych nawyków 
podczas pracy z tekstami naukowymi”.

„Program EndNote pomógł mi zaprowadzić porządek w materiałach referencyjnych 
i tekstach, które przechowuję na komputerze” — mówi Ludek Jelinek, profesor nadzwyczajny 
na Wydziale Energetyki w ICT. „Dzięki licznym filtrom importowanie danych z różnych 
źródeł jest łatwiejsze. Funkcja wyszukiwania pełnotekstowego w plikach PDF sprawia, 
że można dużo łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie — Gdzie to było? Kiedy opracowuję 
recenzję, mogę się skupić na temacie, a narzędzie EndNote śledzi za mnie odnośniki”.

„Już na samym początku prosimy studentów o opracowywanie cytatów za pomocą 
narzędzia EndNote. Dzięki przystępnym warunkom licencjonowania możemy również 
zachęcać studentów do instalowania oprogramowania w domach, aby mieli dostęp do 
swoich materiałów z dowolnego miejsca” — mówi Vladimir Sykora, profesor nadzwyczajny 
na Wydziale Technologii Wody i Inżynierii Środowiska. „Dzięki temu studenci korzystają 
z ujednoliconego stylu cytowania i mogą łatwo organizować materiały, takie jak artykuły 
prasowe, biblioteki osobiste czy odnośniki”. 

„EndNote stało się podstawowym narzędziem używanym w działalności naukowej 
w społecznościach akademickich” — mówi Eva Dibuszova, dyrektor Centrum Usług 
Informacyjnych. „Z perspektywy osoby zarządzającej mogę powiedzieć, że nasza 
instytucja jest gotowa zainwestować w narzędzie, które będzie zapewniało większą 
wydajność codziennej pracy — zarówno naszym naukowcom, jak i studentom”.

„Opinie i reakcje, jakie towarzyszyły szkoleniom pracowników i studentów, były bardzo 
pozytywne” — mówi Anna Motejlkova, instruktor ds. oprogramowania EndNote 
w Centrum Usług Informatycznych. „Wszyscy stwierdzili, że EndNote to przydatne 
narzędzie do zarządzania danymi w zakresie cytowania, które nie tylko przydaje się 
podczas prowadzenia badań, ale też do celów prywatnych. Narzędzie umożliwia łatwe 
katalogowanie interesujących publikacji”.

„Narzędzie EndNote bez wątpienia pomogło w ujednoliceniu standardów dla studentów. 
Korzystanie z zalecanego stylu cytowania jest teraz niezwykle łatwe” — mówi Milan 
Jahoda, Prodziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej. 
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WIĘCEJ INFORMACJI O NARZĘDZIU ENDNOTE

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę 
endnote.com lub skontaktuj się z najbliższym 
biurem Thomson Reuters. 

Główne biura ds. badań naukowych

Ameryka Północna i Południowa 
Filadelfia  +1 800 336 4474 
 +1 215 386 0100

Europa, Bliski Wschód i Afryka 
Londyn  +44 20 7433 4000

Azja, region Pacyfiku 
Singapur  +65 6775 5088 
Tokio  +81 3 4589 3100

Pełną listę biur można znaleźć na stronie:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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