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Politiky otevřeného přístupu, zvláště ty, jež zahrnují 
povinnost otevřeného přístupu, zajišťují organizacím 
financujícím výzkum, že jsou výsledky jimi financovaného 
výzkumu volně dostupné pro všechny, kdo je v daném 
okamžiku potřebují (ale nejen to, viz služby OpenAIRE).

Požadavky na otevřený přístup v souvislosti s financováním výzkumu      
z veřejných zdrojů neznamenají povinnost výsledky publikovat. 
Rozhodnutí o tom, zda budou výsledky výzkumu publikovány, je plně na 
straně řešitelů financovaných projektů. 

Otevřený přístup je vyžadován jen tehdy, pokud je 
publikování zvoleno jako prostředek k šíření výsledků 
výzkumu.

http://knihovna.vsb.cz/open-access/politiky-oa.htm

Politiky a povinnosti 
otevřeného přístupu
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Evropská komise a otevřený přístup

Evropská komise je vůči otevřenému přístupu:
• tvůrcem politiky (navrhuje legislativu)
• grantovou agenturou (FP7 a H2020)
• budovatelem kapacit (podpora politik OA           

i projektů: OpenAIRE, PASTEUR4OA a 
FOSTER aj.), viz též Open Access

Tři klíčové dokumenty (17. 7. 2012):
• SDĚLENÍ: Posílené partnerství Evropského výzkumného 

prostoru pro excelenci a růst
• SDĚLENÍ: Cesta za lepším přístupem k vědeckým 

informacím: Jak zvýšit přínosy veřejných investic do výzkumu 
• DOPORUČENÍ: 2012/417/EU: Doporučení Komise ze dne 

17.července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich 
uchovávání 





Otevřený přístup v Evropském výzkumném prostoru: 
http://knihovna.vsb.cz/open-access/oa-eu.htm

Greg Emmerich / 
CC‐BY‐SA‐3.0

Evropská komise & 
otevřený přístup (FP7)



FOSTER
Facilitate Open Science Training for European Research, 
http://www.fosteropenscience.eu/

PASTEUR4OA
Open Access Policy Alignment Strategies for European 

Union Research
http://www.pasteur4oa.eu/



http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=4601



 všechny grantové smlouvy
 100 % oblastí
 uložit do repozitáře:

 strojově čitelnou elektronickou 
kopii článku 
(postprint/vydavatelská verze)

 embargo period (6/12 měsíců)
 otevřený přístup k bibliografickým 

metadatům
 vyvinout úsilí k uložení výzkumných 

dat potřebných k ověření výsledků 
obsažených v uložené vědecké 
publikaci do repozitáře

Horizont 2020 
Povinnost zajistit otevřený 
přístup k recenzovaným 
vědeckým publikacím
(časopiseckým článkům)

Zlatá 
cesta 
otevřeného 
přístupu

Zelená 
cesta 
otevřeného 
přístupu



 klíčové oblasti výzkumu
 ostatní: dobrovolně
 povinnost uložit výzkumná data 

související s projektem do 
repozitáře (datového archivu)

 přijmout opatření, která umožní 
třetím stranám přístup, vytěžování, 
využívání, reprodukování a šíření 
těchto výzkumných dat

 DMP (data management plan)
 výjimka ze stanovených povinností 

(op-out)

Horizont 2020 
Pilotní projekt 
otevřených 
výzkumných dat

ZENODO figshare
Databib
re3data.org
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Povinnost otevřeného přístupu                
k vědeckým publikacím: otázky

• Co otevřeně zpřístupnit
• Jak zajistit otevřený přístup
• Co uložit
• Kdy uložit
• Kdy otevřeně zpřístupnit
• Otevřený přístup k bibliografickým 

metadatům
• Autorská práva (Copyright) a licence
• Kam uložit
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Odpovědi: http://knihovna.vsb.cz/openaire/h2020.htm
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Otevřeným přístup 
k výzkumným datům

Pilotní projekt se týká vybraných oblastí 
výzkumu a vztahuje se na dva typy dat:
• data, včetně příslušných metadat, potřebná 

k ověření výsledků prezentovaných ve 
vědeckých publikacích;

• jiná data, včetně souvisejících metadat, jak je 
uvedeno v příslušném dokumentu, tzv. Data 
Management Plan (DMP), v němž jsou 
popsány plány pro vytvářená data, nakládání 
s nimi, jejich uchovávání po dobu trvání a po 
skončení projektu.



OpenAIRE(plus)
e-infrastruktura pro otevřeně přístupné 
publikace

Podpora výzkumníků při plnění požadavků na 
otevřený přístup k publikacím a výzkumným datům 
prostřednictvím celoevropského konzultačního 
systému; podpora otevřeného přístupu
Poskytování služeb: agregace a propojení 
článků, souborů výzkumných dat, projektů, 
financování výzkumu (EK, národní i mezinárodní 
úroveň)
Měření dopadu: infrastruktura a nástroje pro 
měření dopadu výzkumných projektů a jejich 
výsledků, včetně monitorování dopadu politiky 
otevřeného přístupu 
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https://www.openaire.eu/
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• výzkumníky (vědce)
• koordinátory projektů
• administrátory 

projektů
• grantové agentury
• ... systémy

Research repositories
link to OpenAIRE
PUBLICATIONS
DATA
FUNDING INFORMATION

Služby pro:

Participativní INFRASTRUKTURA otevřeného přístupu v EVROPĚ 
pro správu vědeckých publikací a souvisejících informací 
prostřednictvím sítě repozitářů



 odkazy na projekty
 odkazy na repozitáře
 ZENODO
 podpora

Výzkumníci



http://www.zenodo.org/http://www.zenodo.org/collection/user-ecfunded



http://www.zenodo.org/collection/datasets



http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8514

záznam webináře: http://www.instantpresenter.com/eifl/EB50DA818546



 politiky a povinnosti OA
 informace o projektech
 snadné šíření informací               

o výsledcích projektů
 podpora projektových zpráv
 monitorování projektu (plnění 

povinností OA)
Manažeři výzkumu



Grantové agentury



OpenAIRE compatibility for DSpace repositories
http://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/or2014-workshop-openairecompatibilitydspacerepositories
Supporting Repository Interoperability through Guidelines
http://www.slideshare.net/OpenAIRE_eu/or2014-open-aireinteroperability24x7final

Poskytovatelé údajů
https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page



https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page



Děkuji za pozornost!

http://knihovna.vsb.cz/
&

http://www.openaire.eu/
daniela.tkacikova@vsb.cz


