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Co je OA? 

•Open Access = OA = otevřený přístup

poskytování on-line přístupu 

k vědeckým informacím bezplatně
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vědecké 
publikace

výzkumná 
data 

v Horizontu 2020 - povinnost z grantové dohody



Proč OA? 
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Doporučení EK ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým

informacím a jejich uchovávání (2012/417/ EU) 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-

preservation-scientific-information_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
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Proč OA v Horizontu 2020? 

Guidelines on OA to scientific publications 

and research data in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-

guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


OA k vědeckým publikacím

CO

•all peer-reviewed scientific publications (research articles)
relating to its results

JAK

•Zelená cesta OA – GREEN OA – autoarchivace

–Autor/někdo jiný ukládá článek do on-line repozitáře
před, současně s, nebo po publikování v „tradičním“ 
časopise; někdy embargo

•Zlatá cesta OA – GOLD OA

– článek je OA (tj. on-line bezplatně přístupný) ihned v 
době publikování v „OA“ časopise; poplatky spojené s 
publikováním  (APC) –
autor/zaměstnavatel/poskytovatel grantu na projekt
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NEZNAMENÁ povinnost publikovat o výsledcích 
projektu

•1./ chci publikovat – 2./ OA publikování 

NEMÁ negativní vliv na záměr komerčně využívat 
výsledky projektu

• chci publikovat nebo chránit formou některého IPR? 
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OA k vědeckým publikacím



•Povinnosti v H2020:

–Vždy uložit do repozitáře (dle výběru) vč. 
metadat (a podkladových dat – best effort) k datu 
publikace

–Zpřístupnit – zelená cesta – 6/12 měsíců (zlatá –
ihned) vč. metadat

•Finance

– náklady na zlatou cestu (APC) jsou uznatelné;

–FP7 post-grant OA pilot
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OA k vědeckým publikacím

Např. http://www.opendoar.org/find.php

http://www.opendoar.org/find.php
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OA k vědeckým publikacím

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la
=en&fIDnum=|&mode=simple

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple


•Povinnosti v H2020:
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Creative Commons
CC-BY
CC-0 

https://creativecommons.org/licenses/
http://www.creativecommons.cz/tym-cc-cr/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020
/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-

guide_en.pdf

https://creativecommons.org/licenses/
http://www.creativecommons.cz/tym-cc-cr/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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OA k vědeckým publikacím



OA k výzkumným datům 

•Digital research data

•Informace, zejména fakty a čísla, sesbírané s cílem 
dalšího zkoumání a které představují základ pro 
výpočty, diskuzi, zdůvodňování 

•Statistiky; výsledky experimentů, měření a pozorování 
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• Podkladová data
• Jiná data



•Povinnosti v H2020:

–Uložit do repozitáře

–Přístup, využití, šíření, reprodukování, …

–Informace o nástrojích a instrumentech 
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OA k výzkumným datům 



•Novinka – již NE pouze pilotní program

–Před 07/2016 – identifikované výzvy 

•OPT-OUT

–Ochrana IP

–Ochrana osobních údajů

–Bezpečnost atd.

•OPT–IN – dobrovolná účast

•Data Management Plan (DMP) 
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OA k výzkumným datům 



OA v ČR? 

02/2014

• Rada pro výzkum vývoj a inovace - Otevřený přístup (Open 
Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného 
z veřejných zdrojů v ČR (2/2014)

Od 2015 

• Neformální OA skupina (TC AV ČR), řada jiných OA aktivit a 
iniciativ,… 

06/2016

• Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí - Závazek 4.2.3 
Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým 
informacím na léta 2017–2020

– Vytvoření Národní OA strategie? 

17



Jana Kratěnová

kratenova@tc.cz

další kontakty:

Jiří Kotouček

kotoucek@tc.cz

Technologické centrum AV ČR 

Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

www.tc.cz ww.h2020.cz
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