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Open Access?

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA. Open Access: propagační video. In: Youtube [online]. NTK, 08-10-2013 

[cit. 2013-10-17]. Dostupný z: http://www.youtube.com/watch?v=XGH38viaE9M.

http://www.youtube.com/watch?v=XGH38viaE9M
http://www.youtube.com/watch?v=XGH38viaE9M
http://www.youtube.com/watch?v=XGH38viaE9M


Publish or perish? 

OR

Zdroj:

CALI4BEACH. Day 220: What the heck am I writing. In: Flicker [online]. August 7, 2011 [cit. 2013-10-19]. Dostupný z: 

http://farm9.staticflickr.com/8305/7987553456_48bd02f63f_d.jpg.   

LIN, Denny. Dead end. In: Flicker [online]. September 5, 2005 [cit. 2013-10-17]. Dostupný z: 

http://farm1.staticflickr.com/78/191393604_2dc35fd079_d.jpg.

http://farm9.staticflickr.com/8305/7987553456_48bd02f63f_d.jpg
http://farm1.staticflickr.com/78/191393604_2dc35fd079_d.jpg


Klasický publikační model

Zdroj: MCCARTHY, Marc. SPARC access2research video snapshot. In: Wikimedia Commons [online]. 23 May 2012 [cit. 

2013-10-17]. Dostupný z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png


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 je čte a cituje

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

použít nebo jej umístit na vlastní webové stránky

- vědecká komunikace zpomaluje 

- duplicitní výzkum

- 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)

Zdroj: MCCARTHY, Marc. SPARC access2research video snapshot. In: Wikimedia Commons [online]. 23 May 2012 [cit. 2013-10-

17]. Dostupný z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png


Co to je Open Access?

Open Access (česky „otevřený přístup“, OA) 

Zdroj: BURTON, Gideon. SOAR graphic. In: Flicker [online]. January 29, 2007 [cit. 2013-10-17]. Dostupný z: 

http://farm1.staticflickr.com/140/373526925_7cb07ae6f7_d.jpg.

http://farm1.staticflickr.com/140/373526925_7cb07ae6f7_d.jpg


Open Access

• nový trend ve vědecké komunikaci

• alternativa ke komerčnímu modelu 
publikování

• celosvětového hnutí

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



• celosvětové hnutí
• zapojeny univerzity jako Harvard, 

MIT, Princeton, Cambridge, 
Oxford atd. 

• vznik kolem roku 2003
• prosazuje volné a neomezené 

publikování vědeckých poznatků a 
jejich efektivní komunikaci

• mezinárodně podpora vyjádřena 
prostřednictvím tří Budapešť, 
Bethesda, Berlín iniciativ

• 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

Hnutí Open Access

https://osc.hul.harvard.edu/policies
http://libraries.mit.edu/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-open-access-policy/
http://www.princeton.edu/dof/policies/publ/fac/open-access-policy/
https://www.openaccess.cam.ac.uk/about
http://openaccess.ox.ac.uk/home-2/open-access-at-oxford/
http://e-zdroje.vsb.cz/bbb-definice-a-dalsi-iniciativy/
http://www.openaccessweek.org/


OA ve světě

Zdroj: Hennig, Benjamin D. Open Access Week 2011 [online]. SPARC, 2011 [cit. 2013-10-18]. Dostupný z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png


Open Access Week 2013 v ČR

16 institucí (14 vysokoškolských knihoven, NTK a Knihovna AV ČR

Další informace na http://www.openaccess.cz. 

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


Proč publikovat v OA?

Zdroj: KEATS,Derek. No secret science .In: Flicker [online]. November 23, 2009 [cit. 2013-10-18]. Dostupný z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png.CC-BY-2.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPARC_access2research_video_snapshot_3.png
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en


+ 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)

Výhody OA publikování



• nižší impakt faktor otevřených časopisů 

– relativní [viz např. GIGLIA, 2010]

– Řešení: uložení již publikovaného článku v 
otevřeném repozitáři!!!!

• obtížné řešení vydavatelsko-autorských 
smluv

• placené publikování v OA časopisech

– Řešení: existuje velké množství 
neplacených kvalitních recenzovaných OA 
časopisů

Nevýhody OA publikování

http://elpub.scix.net/data/works/att/102_elpub2010.content.pdf


Zdroj: GENTIL-BECCOT, Anne, MELE, Salvatore a Travis C. BROOKS. Citing and reading behaviours in high-energy physics: 

how a community stopped worrying about journals and learned to love repositories [online]. Submitted on 30 Jun 2009, last 

revised 25 Nov 2009 [cit. 2013-10-18]. Dostupný z: arXiv:0906.5418 . 

Vliv publikování OA na IF

http://arxiv.org/abs/0906.5418


Zdroj: COCKERILL, Matt. Acta Veterinaria Scandinavica: impact factor over time. In: Wikimedia Commons [online]. 

Bio Med Central, 29 June 2012 [cit. 2013-10-17]. Dostupný z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AActa_Veterinaria_Scandinavica_-_Impact_Factor_over_time.png. CC-

BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), via Wikimedia Commons.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AActa_Veterinaria_Scandinavica_-_Impact_Factor_over_time.png


Nárůst počtu OA časopisů a článků

Zdroj: LAKSO, M. et al. A chart which shows the development of Open Access from 1993 to 2009. In: Wikimedia Commons

[online]. PLOS ONE, 23 June 2011 [cit. 2013-10-18]. Dostupný z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Development_of_Open_Access.png. CC-BY-2.5  Generic 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en), via Wikimedia Commons.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Development_of_Open_Access.png
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en


Jak publikovat v OA?

Zdroj:  OPENSOURCE.COM. Matt. How open access to research benefits us all In: Flicker [online].  Decenber  2, 

2012 [cit. 2013-10-18]. Dostupný z: http://farm6.staticflickr.com/5286/5226383925_c2f5221007_d.jpg.  CC-BY-

SA.2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ) via Wikimedia Commons.

http://farm6.staticflickr.com/5286/5226383925_c2f5221007_d.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


• zlatou cestou
• v OA časopisech 
• OA časopisy i články lze vyhledávat v registru:

– 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 OA

• digitální knihovny i institucionální repozitáře lze 
vyhledávat prostřednictvím registrů:

– ROAR - Registry of Open Access Repositories 
– OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

Zlatá a zelená cesta

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


• 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)

Zlatá cesta



•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). 

Zlatá cesta – modely publikování

http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4576


Publikování ve zlatém OA

Redakční rada – recenzní 

řízení

Postprint

OA vydavatel

OA časopis

Zdarma

Online

Neomezeně

Vydavatelská verze



• OA poskytuje autor

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

• nutnost respektovat závazky vycházející z 
licenčních smluv uzavřených s vydavatelem

• záleží na tom, kdo má právo k užití dílo 
(copyright transfer agreement)

Zelená cesta



• e-printy článků se ukládají do digitálních 
repozitářů (digitálních knihoven):

– 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 

Zelená cesta - kam uložit?

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


Publikování zelenou cestou

Redakční rada –

recenzní řízení

Postprint

Komerční vydavatel

Otevřený digitální 

repozitář

Vydavatelská verze

Preprint

Postprint

Vydavatelská verze

Preprint



• 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

– umožňuje i Springer nebo Elsevier!!!!

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

• žlutá - autor může volně ukládat preprint
– umožňuje Wiley

• bílá - autoarchivace není formálně umožněna

Vydavatelé a zelená cesta?

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


Politiky vydavatelů a Sherpa/Romeo

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


SHERPA/ROMEO a OBD
• politiku vydavatele určitého časopisu 

lze dohledat přímo v OBD



OA a Evropská komise

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

• ukládala 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 

• bylo umožněno financování tzv. zlaté cesty OA 
– bylo umožněno zažádat o dotaci na publikování v 

placených OA časopisech,publikace však musely být 
vydány v době trvání projektu

• publikace měla 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


Chcete finanční prostředky       
z programu Horizon 2020?

• Měli byste se začít zajímat o OA...

–Evropská komise se plně postavila za 
publikování výsledků financovaných z 
programu Horizon 2020 v režimu OA 
[Rygelová, 2012; Spichtinger, 2012]

–17. 7. 2012 vydala Evropská komise 
základní dokumenty na podporu OA:

– Communication - Towards better access to 
scientific information: boosting the benefits 
of public investments in research 

– Recommendation on access to and 
preservation of scientific information 

– rovnocenná podpora zlaté a zelené cesty 
OA

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf


Zlatá a zelená cesta EK v 

programu Horizon 2020 

• zlatá cesta

– financování placeného OA

• během doby trvání projektu i po jeho skončení

• zelená cesta

– povinnost zajistit OA 

• povinnost uložit do otevřeného repozitáře

• pro všechny oblasti

• pro recenzované publikace

• povolené odložení o 6/12 měsíců

• zkušebně také pro vědecká data



Jak publikovat v OA na ZČU?

• Uložte preprinty, postprinty, nebo 
vydavatelské verze svých článků do 
Digitální knihovny ZČU!!!!

• stačí kontaktovat správce emailem

• Publikujte v některém z OA časopisů 
nebo sborníků vydávaných na 
univerzitě...

– Electroscope, ACM, Akta FF, MEMO, 
Journal of WSCG, Antropowebzin atd. 

mailto:avycital@uk.zcu.cz
http://147.228.94.30/index.php
http://www.kme.zcu.cz/acm/index.php/acm/
http://ff.zcu.cz/research/edicni-cinnost/acta/archiv/
https://sites.google.com/site/czechoralhistoryassociation/casopis-memo
http://wscg.zcu.cz/jwscg/
http://antropologie.zcu.cz/webzin


Digitální knihovna ZČU

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


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 5378 záznamů (údaj k 18. 10. 2013)
• slouží k ukládání:

– Vašich publikací – článků, příspěvků z konferencí, 
monografií, reprodukcí výtvarných děl, softwaru, 
zpráv atd. 

– publikací, zejména časopisů a sborníků, vydávaných na 
ZČU

– vysokoškolských kvalifikačních prací 



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





Statistiky v Dspace



Návštěvnost (září 2013)



Návštěvnost podle zemí (září 2013)



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/openacces
s/

–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/


Na závěr jedno doporučení...

Myslete otevřeně!

Dotazy? 

Děkuji za pozornost!!!!

Kontakt: avycital@uk.zcu.cz

mailto:avycital@uk.zcu.cz
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