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Knihovna a otevřený přístup?

ARIZONA STATE UNIVERSITY. Libraries. The Library Minute: Open Access . In: Youtube [online]. 22-10-2010 [cit. 

2013-04-03]. Dostupný z: http://www.youtube.com/watch?v=pO38zHPhNQI.

http://www.youtube.com/watch?v=pO38zHPhNQI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pO38zHPhNQI


Co to je vědecká komunikace? 

– obor shrnující vědecké písemnictví, řečnictví a popularizaci 
přibližující se současnému rozvoji informační techniky [Základy 
vědecké komunikace, 2012]

– sdílení poznatků mezi vědci z různých zemí i oborů 
prostřednictvím publikování článků, konferenčních příspěvků, 
výzkumných zpráv, patentů atd. 

– současným trendem podmíněným rozšířením elektronické 
komunikace a zejména nastavením systému hodnocení vědy a 
výzkumu podle Rady vlády pro vědu a výzkum do všech odvětví 
lidského konání je publikovat, publikovat a zase publikovat

– mezi nejznámější hesla této publikační mánie patří -

„Publish or perish“ nebo také slogan „Work, finish, publish“



Vědecký výzkum

Rešerše, studium literatury
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Knihovna a vědecká komunikace

• Co má knihovna společného s vědeckou komunikací?
– Univerzitní knihovna 

• zajišťuje evidenci výsledků vědy a výzkumu
– výsledky ve formě publikací jsou evidovány v systému pro evidenci 

publikační činnosti OBD a také knihovním systému Aleph

• zajišťuje evidenci a zpřístupnění VŠKP

• zajišťuje informační zdroje nutné pro vědeckou práci a 
publikování

– klasické

– elektronické

• zpřístupňuje plné texty výsledků vědy a výzkumu v režimu Open 
Access

– není stanoveno žádnou oficiální politikou

– dané zapojením knihovny do hnutí Open Access (otevřeného přístupu, 
dále jen OA)

– podpořeno vybudováním digitální knihovny 

– není možné zajistit plošně

– umožňuje zajistit lepší komunikaci vědeckých poznatků v rámci i vně 
univerzity



Co to je Open Access?

• Open Access (česky „otevřený přístup“) 
[Bratková, 2008; Bartošek, 2009; Waaijers, 2009; 
Masarykova univerzita, 2011]

– nový trend ve vědecké komunikaci, který poskytuje 
alternativu ke klasickému modelu publikování u 
komerčních nakladatelů

– umožňuje bezplatný, trvalý, volný a především 
neomezený online přístup k výsledkům vědeckého 
poznání

– celosvětového hnutí, které je zaměřeno na 
prosazování volného a neomezeného publikování 
vědeckých poznatků a jejich efektivní komunikaci



Hnutí OA

• celosvětové hnutí

• vznik kolem roku 2003

• prosazuje volné a neomezené publikování vědeckých 
poznatků a jejich efektivní komunikaci

• základem jsou tři BBB iniciativy:
– Budapeštská iniciativa (Budapest Open Access Initiative, BOAI)

– Prohlášení z Bethesdy o publikování s otevřeným přístupem 
(Bethesda Statement on Open Access Publishing)

– Berlínská deklarace o otevřeném přístup ke znalostem ve vědě a 
humanitních oborech (Berlin Declaration on Open Access to 
Knowledge in the Sciences and Humanities) – podepsali významné 
světové (Harvard) i české vzdělávací instituce (AV ČR, GA ČR a 
AKVŠ)

• každoročně je na celém světě na podporu této iniciativy 
pořádána propagační akce OA Week – 22.–28.10. 2012

• od r. 2010 se akce účastní i Univerzitní knihovna ZČU

http://www.soros.org/openaccess/read
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/


Evropská komise a OA

• Evropská komise podporuje OA v rámci 7. rámcového 
programu [Vavříková, 2011]

• ukládá řešitelům ze sedmi výzkumných oblastí zveřejnit 
výsledky financované ze 7. RP do otevřeného repozitáře 
(institucionálního,oborového nebo sirotčího)

• viz článek 39 Rozhodnutí Evropské komise C(2008) 
4408 

• publikace musí být uložena do repozitáře do šesti 
měsíců od publikování, v humanitních vědách do 12 
měsíců od publikování

• projekt OpenAIRE – podpora infrastruktury OA 

• 8. rámcový program – Horizon 2020 [Bjørnshauge, 2012]

– OA je základním principem, jež musí respektovat a dodržovat 
všechny projekty financované z tohoto programu

– nejenom pro publikace, ale i pro data!!!! 

http://ec.europa.eu/research/press/2008/pdf/annex_1_new_clauses.pdf
http://www.openaire.eu/cs/home


Výhody a nevýhody publikování s OA

Výhody [Biernátová, 2012]
• vyšší citovanost

• snadnější sdílení vědeckých poznatků

• prevence plagiátorství

• více čtenářů pro vaše odborné články

• rychlejší zpřístupnění vědeckých poznatků

• snadnější manipulace s vlastními publikacemi (možnost volně  je 
ukládat na vlastní webové stránky, neomezeně je šířit)

Nevýhody 
• nižší impakt faktor otevřených časopisů (je možné vyřešit uložením  

již publikovaného článku v otevřeném repozitáři)

• obtížné řešení vydavatelsko-autorských smluv

• placené publikování v OA časopisech



Co nám dále přináší Open Access?

• velké množství snadno a hlavně zadarmo 
dostupné kvalitní odborné literatury

– Hledáte články pro svůj výzkum? 

– Není nic jednoduššího než použít všude 
dostupné Open Access zdroje

• lepší přehled o vývoji vědeckého poznání 
na celém světě 

– Proč objevovat již jednou objevené?



Dvě cesty OA publikování

• Informační zdroje s Open Access jsou publikovány 
dvěma různými způsoby:
– Zlatou cestou

• v OA časopisech, OA knihách 

• OA časopisy i články v těchto časopisech lze vyhledávat 
prostřednictvím adresáře DOAJ - Directory of Open Access 
Journals, DOAB – Directory of Open Access Books

– Zelenou cestou
• uložením e-printu již publikovaného článku do oborové 

digitální knihovny nebo institucionálního repozitáře, které 
jsou přístupné v režimu OA

• digitální knihovny i institucionální repozitáře lze vyhledávat 
prostřednictvím registrů – ROAR - Registry of Open Access 
Repositories a OpenDOAR - Directory of Open Access 
Repositories

http://www.doaj.org/
http://www.doab.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/find.php


Zelená cesta

• OA poskytuje autor, jenž ukládá svůj e-print (preprint, 
postprint) článku publikovaného v komerčním časopise 
do institucionálního nebo oborového repozitáře s OA

• Existuje několik typů repozitářů
– Institucionální – slouží jedné instituci, pro ukládání dokumentů, 

které vyprodukují akademici a studenti, kteří na této instituci 
působí

» Digitální knihovna Západočeské univerzity

» DSpace VŠB-TUO

– Oborové - rozsáhlejší oborově profilovaná digitální knihovna 
(distribuovaná nebo centralizovaná), která je zpravidla 
spravována komunitou vědců z různých institucí z různých zemí 
světa

» Arxiv.org - digitální repozitář pro fyziku, matematiku a 
počítačovou vědu 

» RePec - distribuovaný repozitář pro ekonomické obory 

http://otik.uk.zcu.cz/
http://dspace.vsb.cz/
http://www.arxiv.org/
http://repec.org/


Zelený publikační proces
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Politiky vydavatelů

• vydavatelská politika OA?

• uložit článek nebo příspěvek (preprint, postprint, vydavatelskou 
verzi) je možné pouze se souhlasem vydavatele

• většina vydavatelů uložení článku v nějaké podobě umožňuje

• OA politiku vydavatelů lze zjistit v SHERPA/ROMEO
– Vydavatelé jsou v databázi označeni barevně podle toho, jaký typ 

autoarchivace v jaké formě e-printu článku umožňují: 

• zelená - autor může volně ukládat preprint (tj. verzi před recenzním 
řízením) i posprint (finální návrh článku po recenzním řízení), popř. 
vydavatelskou verzi článku

• modrá - autor může volně ukládat postprint nebo vydavatelskou 
verzi článku

• žlutá - autor může volně ukládat preprint

• bílá - autoarchivace není formálně umožněna

http://www.sherpa.ac.uk/romeo


http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


SHERPA/ROMEO a OBD

• politiku vydavatele určitého časopisu lze 

dohledat přímo v OBD



Informační zdroje s OA 

DOAJ

• registr časopisů s Open Access 

• zahrnuje přes 7 tis. záznamů kvalitních 
časopisů s otevřeným přístupem

• umožňuje vyhledávání a prohlížení záznamů 
časopisů a také vyhledávání v záznamech 
článků přibližně poloviny registrovaných 
časopisů

• záznamy obsahují základní popisné údaje o 
časopisech jako např. název, ISSN, 
nakladatelské údaje, jazyk, základní 
obsahové zařazení, také klíčová slova a 
informace o autorských poplatcích za 
publikování v daném časopise

http://www.doaj.org/


DOAJ - vyhledávání

vyhledávání 
časopisů

vyhledávání článků v OA 
časopisech



DOAJ - prohlížení

prohlížení podle 

prvního písmena z 

názvu časopisu 

prohlížení podle obsahové 
kategorie časopisu



DOAB 

• Directory of Open 

Access Books

• Registr OA knih

• služba nadace 

OPEAN

• je primárně zaměřen 

na ukládání 

monografií 

akademických 

nakladatelství

http://www.doabooks.org/


ROAR

• registr digitálních knihoven s otevřeným 
přístupem 

• provozován School of Electronics and 
Computer Science z University of 
Southampton v USA

• umožňuje vyhledávání a prohlížení záznamů 
institucionálních, oborových repozitářů a 
jiných digitálních knihoven

• každý záznam zahrnuje údaje o dostupnosti,         
o počtu záznamů, o obsahovém a časovém 
pokrytí atd.

http://roar.eprints.org/


ROAR – vyhledávání a prohlížení

vyhledávání

prohlížení podle 
různých kritérií



ROAR – vyhledávání v obsahu repozitářů

vyhledávání v obsahu 
repozitářů



OpenDOAR

• registr digitálních knihoven s otevřeným přístupen 

• provozován University of Nottingham z Velké 
Británie

• zahrnuje přes 2000 záznamů institucionálních              
a oborových repozitářů a jiných typů digitálních 
knihoven z celého světa

• umožňuje jednoduché vyhledávání i prohlížení 
podle několika kritérií jako např. podle země 
(kontinentu), typu digitální knihovny, podle 
obsahového hlediska, typu dokumentu, jazyka 
záznamů apod.

http://www.opendoar.org/


OpenDOAR – vyhledávání a prohlížení

vyhledávání

prohlížení podle různých 
kritérií



Další možnosti vyhledávání v OA zdrojích

• Scirus

– vyhledávací nástroj společnosti Elsevier, 

zpřístupňuje přes 440 mil. volně dostupných 

informačních zdrojů

– indexuje elektronické časopisy, obsah, e-

printy, osobní stránky vědců, výukové 

materiály, patenty atd. 

http://www.scirus.com/


Scirus



ArXiv

• oborový repozitář 

pro matematiku, 

fyziku, techniku a 

inženýrství 

• provozován Cornell 

University

• zahrnuje přes 700 

tis. e-printů článků, 

výzkumných zpráv 

atd.

http://arxiv.org/


DMLCZ

• Czech Digital Matematics 

Library

• oborová digitální knihovna 

zaměřená na oblast 

matematiky

• časopisy, sborníky a knihy 

vydávané  v průběhu dějin v 

českých zemích

• databáze je majetkem Ústavu 

matematiky AV ČR

• data se do systému dostanou 

po dohodě s vydavatelem 

(který je majitel digitálních dat)

http://dml.cz/


RePEc

• oborová digitální 

knihovna zaměřená 

na ekonomické vědy

• dokumenty převážně 

v angličtině

• zahrnuje e-printy 

článků, výzkumné 

zprávy, materiály z 

konferencí

http://repec.org/


Další informace o OA

• další informace o OA naleznete

– na stránkách Univerzitní knihovny 

http://knihovna.zcu.cz/open-access/

– na stránkách české iniciativy OA 

http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/

– na stránkách věnovaných akci OA Week 

http://www.openaccessweek.org/

http://knihovna.zcu.cz/open-access/
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://www.openaccessweek.org/


Digitální knihovna ZČU v Plzni

https://otik.uk.zcu.cz/


Základní funkce

• slouží k ukládání, uchovávání, zpřístupňování                 
a archivaci digitálních dokumentů

• umožněno full-textové vyhledávání, metadatové 
vyhledávání, prohlížení podle základních údajů 
(autor, název, rok vydání, předmět...)

• obsah je indexován Googlem

• dokumenty uložené v repozitáři se objevují při 
vyhledávání na čelních pozicích

• možnost sledování statistik přístupů a stahování
– interní statistiky generované systémem Dspace

– Google Analytics



Základní informace

• institucionální repozitář Západočeské univerzity v Plzni

• platforma open source softwaru Dspace

• provozován v souladu s principy celosvětového hnutí OA

• uveden do provozu v únoru 2012

• uloženo 849 záznamů (údaj k 3. 4. 2013)

• slouží k ukládání:
– publikační činnosti autorů ze ZČU

– publikací, zejména časopisů a sborníků, vydávaných na ZČU

– vysokoškolských kvalifikačních prací 

– materiálů Univerzitní knihovny
• ukládat lze prakticky cokoli – fotografie, texty, letáky, obrázky, 

tabulky, data 

• v nejrůznějších formátech



Řešené problémy

• import vysokoškolských kvalifikačních 

prací

• získávání souhlasu pro ukládání časopisů 

a sborníků 

• získávání souhlasu k uložení publikační 

činnosti autorů ze ZČU



Prohlížení komunit a kolekcí



Prohlížení podle autora



Základní vyhledávání

Rozšířené vyhledávání



Pokročilé vyhledávání – výběr typu vyhledávání



Statistiky – počet návštěvníků



Statistiky – chování návštěvníků podle 

oblasti



Co od Vás potřebujeme?

• poskytování základních informačních služeb o 
OA a Digitální knihovně ZČU v Plzni

• distribuci letáčků autorům při poskytování 
informačních služeb, při zadávání rešerší, 
půjčování knih

• v případě projeveného zájmu o uložení publikací 
do Digitální knihovny prosím odkazujte nejlépe s 
pomocí letáčku na mě (kontakt je uveden v 
závěru prezentace) nebo na webové stránky 
knihovny věnované OA

http://knihovna.zcu.cz/open-access/


Děkuji za pozornost!!!!

Dotazy?

Kontakt: avycital@uk.zcu.cz

mailto:avycital@uk.zcu.cz


• ARIZONA STATE UNIVERSITY. Libraries. The Library Minute: Open Access 

. In: Youtube [online]. 22-10-2010 [cit. 2013-04-03]. Dostupný z: 

http://www.youtube.com/watch?v=pO38zHPhNQI.

• BARTOŠEK, Miroslav, 2009. Open access: otevřený přístup k vědeckým 

informacím: úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. 2009, roč. 20, č. 2, 

s. 1-7. ISSN 1212-0901. Dostupný také z: 

http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html.

• BIERNÁTOVÁ, Olga, 2012. Když publikuji svůj text…[2012].

• BJØRNSHAUGE, Lars, 2012. Open Access in Europe: latest developments

policies. In: Open Access Meeting [online]. SPARC, 2012 [cit. 2013-03-04]. 

Dostupný z: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/lars.pdf. 

• BRATKOVÁ, Eva, 2008. Otevřený přístup a digitální knihovny [online]. 

Praha: ÚISK FF UK, 2008 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z: 

http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/bratkova-

eva/bratkova_06.pdf/attachment_download/file.

• EVROPSKÁ KOMISE. Otevřený přístup v 7. RP (7. rámcový program 

Evropské komise). Open AIRE: Open Access Infrastructure for Research in 

Europe. Evropská komise, [2012] [cit. 2012-10-25]. Dostupný z: 

http://www.openaire.eu/cs/open-access/open-access-in-fp7. 

Použitá literatura

http://www.youtube.com/watch?v=pO38zHPhNQI
http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/lars.pdf
http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/bratkova-eva/bratkova_06.pdf/attachment_download/file
http://www.openaire.eu/cs/open-access/open-access-in-fp7


• MASARYKOVA UNIVERZITA, 2011. Kabinet informačních studií a 

knihovnictví. Open Access. KISK: Kabinet informačních studií a knihovnictví 

[online]. KISK, 30. 12. 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupný z: 

http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Open_Access.

• Otevřený přístup (Open Access) [online]. [2011] [cit. 2012-01-30]. Dostupný 

z: http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/.

• VAVŘÍKOVÁ, Lucie, 2011. Otevřený přístup k vědeckým informacím v 7. 

RP [online]. Technologické centrum AV ČR, 15-10-2011 [cit. 2012-10-25]. 

Dostupný z: http://www.fp7.cz/dokums_raw/oavavrikovafin_6734.pdf. 

• WAAIJERS, Leo, 2009. A short overview of intenational trends in Open 

Access. In: Caslin 2009: institutional online repositories and open access. 

Pilsen: University of West Bohemia, 2009, s. 27-33. ISBN 978-80-7043-806-

0. Dostupný také z: http://www.knihovna.zcu.cz/Caslin/Caslin09.pdf. 

• Základy vědecké komunikace [online]. Brno: Masarykova univerzita, [2012] 

[cit. 2012-10-22]. Dostupný z: 

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js06/bi2401/texty/pdf/02_vedecka_ko

munikace.pdf.  

http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Open_Access
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://www.fp7.cz/dokums_raw/oavavrikovafin_6734.pdf
http://www.knihovna.zcu.cz/Caslin/Caslin09.pdf
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/js06/bi2401/texty/pdf/02_vedecka_komunikace.pdf

