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Proč já a otevřený přístup?

MCGILLLIBRARY. Open Access. In: Youtube [online]. 08-10-2010 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y9Jh_GffRPU#at=13.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y9Jh_GffRPU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y9Jh_GffRPU




Publish or Perish?

• 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

Psaní článku, 

příspěvku, knihy, 

výběr časopisu

Redakční rada časopisu

Recenzní řízení

Návrh  -

PREPRINT

POSTPRINT

- autorem 

upravená verze 

podle požadavků 

recenzního řízení

VYDAVATELSKÁ VERZE -

výsledná verze článku 

v časopise, s formátováním 

podle požadavků časopisu, 

elektronická nebo klasická 

verze

PUBLIKAČNÍ PROCES

Nápad



Co přináší klasický model publikování?

+ možnost publikování ve známých časopisech a 
sbornících s vysokým impakt faktorem 

- méně citací a méně čtenářů pro vaše odborné publikace 
- publikace jsou méně viditelné, méně lidí si je má možnost 

přečíst a citovat

- obtížnější sdílení publikací
- článek nelze bez souhlasu vydavatele často volně použít nebo 

jej umístit na vlastní webové stránky, v důsledku čehož se 
vědecká komunikace zpomaluje a dochází k duplicitám při 
řešení

- menší prestiž pro autora i instituci 
- článek je citován pouze těmi, kteří si mohou zaplatit předplatné, 

ostatní autoři ho necitují, snižuje se prestiž autora i jeho 
domovské instituce 



Existuje lepší řešení?

• ANO!!!!!

• Publikování v režimu Open Access 

(česky otevřený přístup, dále jen OA)



Co to je Open Access?

• Open Access (česky „otevřený přístup“) 
– 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

• 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

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


Výhody publikování s OA

+ 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)



Vliv publikování v OA na impakt faktor

LAWRENCE, Steve. Online or invisible? Nature. 2001, vol. 411, no. 

6837, s. 521. 



Nevýhody publikování s OA

• 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 časopisy i články v těchto časopisech lze vyhledávat 
prostřednictvím adresáře DOAJ - Directory of Open Access 
Journals 

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

digitální knihovny nebo institucionálního repozitáře, které 
jsou přístupné v režimu Open Access

• 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://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/find.php


Zlatá cesta
• OA poskytuje vydavatel, který zveřejňuje svůj 

časopis v režimu OA, tj. články jsou bezplatně a volně 

přístupné pro všechny potencionální uživatele.

• řada OA časopisů má impakt faktor

• v mnoha recenzovaných i impaktovaných časopisech 

lze publikovat bezplatně (náklady nese pouze 

vydavatel)

• V zásadě existují tři základní typy publikování 

s OA:

– plný OA - publikování článku v otevřeném časopise (náklady na publikování článku nese autor 

nebo vydavatel)

– OA s časovým embargem - plné texty jsou volně dostupné až po uplynutí doby 

stanovené vydavatelem (většinou po 6 až 12 měsících od data publikování)

– hybridní model - autor může po zaplacení poplatku volně zpřístupnit článek publikovaný 

v komerčním recenzovaném časopise

(podobný model publikování nabízí například vydavatelství Springer nebo Cambridge University 

Press).



Publikování ve zlatém OA

Redakční rada –

recenzní řízení

Postprint

OA vydavatel

OA časopis

Zdarma

Online

Neomezeně

Vydavatelská verze

Preprint



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/


Publikování v zeleném OA

Redakční rada –

recenzní řízení

Postprint

Komerční vydavatel

Otevřený digitální 

repozitář

Vydavatelská verze

Preprint

Postprint

Vydavatelská verze

Preprint



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




SHERPA/ROMEO a OBD

• politiku vydavatele určitého časopisu lze 

dohledat přímo v OBD



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 Open Access 

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/


Digitální knihovna ZČU

• nový institucionální repozitář 

ZČU

• dostupný na adrese  

http://dspace.zcu.cz

• slouží pro ukládání:

– vědeckých prací 

(publikační činnosti autorů 

ze ZČU)

– vysokoškolských 

kvalifikačních prací

– časopisů (Electroscope)             

a sborníků (WSCG) 

vydávaných na ZČU

http://otik.uk.zcu.cz/
http://dspace.zcu.cz/


Možnosti Digitální knihovny ZČU

• do digitální knihovny ZČU můžete ukládat plné texty svých 
publikací, software, videa, reprodukce uměleckých děl, tj. cokoliv, co 
vzniklo v rámci vědecké práce

• repozitář umožňuje dlouhodobou bezpečnou archivaci, full-textové 
vyhledávání a prohlížení

• repozitář je napojen na Google Analytics, tzn. umožňuje sledovat 
statistiky zobrazení a stažení uložených dokumentů

• pokud máte zájem o uložení své publikace do repozitáře, stačí, když 
mi ji zašlete na e-mail avycital@uk.zcu.cz

• jedinou možnou překážkou pro uložení plného textu do repozitáře 
může být licenční smlouva s vydavatelem

• pokud budete mít o uložení zájem, mohu Vám pomoci s průzkumem 
OA politiky Vašeho nakladatele

mailto:avycital@uk.zcu.cz


Další informace o OA

• další informace o OA naleznete

– na stránkách Univerzitní knihovny 

http://knihovna.zcu.cz/open_access.php

– 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.php
http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/
http://www.openaccessweek.org/


Děkuji za pozornost!!!!

Dotazy?

Kontakt: avycital@uk.zcu.cz

mailto:avycital@uk.zcu.cz
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