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Co je to OPEN ACCESS? OA
Bezplatný přístup k  vědeckým informacím prostřednictvím internetu 
a také hnutí za  jeho uskutečňování. Reaguje na aktuální problémy vědecké 
komunikace, kterými jsou hlavně:

● Finanční problémy

  rostoucí ceny odborných časopisů 5–8 % každý rok, velké vydavatelské 
domy mají monopoly na odbornou literaturu a vědci si de facto své objevy 
musí kupovat za vysoké částky zpět, světově jde o miliardy dolarů, eur...

● Množství informací a jejich neustálý nárůst

 přes 25 000 vědeckých časopisů,
 1,5 milionu článků ročně.

● Prodlevy mezi napsáním článků a jeho publikováním

 mnohdy více než rok než článek vyjde.

● Bariéry v dostupnosti

 přístup pouze pro bohaté.

Open Access dokumenty mohou být odborné články (před i  po  recenzním řízení), 
příspěvky ve  sbornících, data, technické zprávy, odborné monografi e, apod. 
Open Access dokumenty se vyznačují volnou dostupností a  volnou využitelností 
s přihlédnutím k řádnému citování a zachování integrity díla.

Stručná historie Open Access 
Budapešťská iniciativa (Budapest Open Access Initiative – BOAI) vznikla na  setkání 
členů Open Society Institute v únoru 2002 v Budapešti. Vymezuje základní principy, 
zdůvodnění, strategie a  postupy uplatňované při prosazování otevřeného přístupu 
k vědeckým informacím a vyzývá vědeckou komunitu k širokému zapojení. 

Prohlášení z  Bethesdy (Bethesda Statement on Open Access Publishing) vzniklo 
v dubnu 2003 v rámci biomedicínské výzkumné komunity. Jeho cílem bylo podnítit 
diskusi, jak postupovat při urychleném prosazování zásad otevřeného přístupu 
k  primární vědecké literatuře; současně vymezilo konkrétní kroky nezbytné pro 
přechod k  OA-publikování pro jednotlivé subjekty ve  sféře vědeckého publikování 
(výzkumné instituce, grantové agentury, knihovny, vydavatele vědeckých časopisů, 
vědce a učené společnosti)1

Berlínská deklarace (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences 
and Humanities) vzešla z  konference pořádané společností Maxe Plancka v  Berlíně 
v říjnu 2003. Přihlásila se k předchozím dvěma iniciativám a vyzvala vědce a výzkumné 

1  BARTOŠEK, Miroslav. Open access- otevřený přístup k vědeckým informacím.: Úvod do problematiky. Zpravo-
daj ÚVT MU [online]. 2009, XX, č. 2 [cit. 2013-09-22]. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.
html
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instituce ke změně jejich publikačních návyků ve prospěch publikování v režimu OA. 
Deklaraci podepsalo 300 vědeckých institucí. V ČR r. 2008 Akademie věd ČR a Grantová 
agentura ČR. První univerzitou u nás, která podepsala Berlínskou deklaraci, byla 
Masarykova univerzita. 16. 5. 2012 se přihlásila svým  podpisem k Berlínské deklaraci 
Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ ČR). Členem AKVŠ je i Mendelova univerzita 
v Brně. 

Přístupy k Open Access

Zlatá cesta – open access časopisy

–  Recenzované odborné časopisy poskytující bezplatný přístup k plným textům článků 
–  Existuje adresář otevřených časopisů Directory of Open Access Journals (DOAJ) –

http://www.doaj.org 
–  V současné době existuje 9921 open access časopisů celosvětově (údaj k 23. 9. 2013)
– Přibývají zhruba 2 denně

Mendelova univerzita v Brně vydává celkem 3 open Access časopisy, jsou to
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
 –  Mezinárodní vědecký časopis publikující původní vědecké práce a review z oblasti 

akreditovaných oborů Mendelovy univerzity v Brně.
  Beskydy
 –  Obsahuje vědecké práce týkající se především tématu lesa, lesního hospodářství 

a úlohy lesa v krajině a společnosti.
  European Countryside
 –  Vědecký online časopis zaměřený na téma multifunkčního rozvoje venkova.

V ČR je vydávána celá řada impaktovaných OA časopisů, např. Acta Veterinaria Brno, 
Chemické listy, Czech Journal of Food Sciences, Plant Soil and Environment, atd.

Bezplatný přístup pro čtenáře v případě nekomerčních časopisů je hrazen nejčastěji 
z rozpočtu instituce (univerzity). U komerčních časopisů náklady hradí autor sám, jeho 
zaměstnavatel, grantová agentura, atd. 
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Další modely OA časopisů:

Pozdržený OA
 na  plný text je uvaleno časové embargo, zpřístupnění až po uplynutí dané lhůty

Hybridní model časopisu
  po  zaplacení poplatku je článek volně přístupný (v  časopisu jinak placeném 

z předplatného)

Zelená cesta – otevřené repozitáře

Autor si sám svoji práci zveřejní na internetu (samoarchivace)

Repozitář
je digitální úložiště, kam autoři vkládají svá autorská díla, která jsou uchovávána 
a zpřístupňována na internetu. Rozlišujeme dva základní typy repozitářů

Institucionální repozitáře
– provozovány jednotlivými institucemi

Předmětové repozitáře
–   pro konkrétní vědní oblast. – např. preprintový arxiv.org - http://arxiv.org   (první 

otevřený repozitář), který dnes obsahuje více než 860  000 článků z  oblasti 
astrofyziky, fyziky, matematiky, informatiky, atd. Dále je možné připomentou také 
medicínský repozitář PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, ekonomický 
RePec http://repec.org/  nebo Czech Digital Mathematics Library http://dml.cz/  
 Autor si sám nebo v  zastoupení uloží svoji práci, která bude v  digitálním úložišti 
trvale archivována. Má to pozitivní vliv na instituci – jde o zviditelnění a propagace 
odborných prací autorů. Má to řadu výhod oproti osobním webovým stránkám, 
které mají malou interoperabilitu a nízkou viditelnost na webu. 

Repozitáře – vydavatelská a autorská práva

Dříve měli vydavatelé exkluzivní právo na vydání, potažmo zpřístupnění a pak už nikdo 
jiný. V  posledních letech nastala změna k  lepšímu díky zavedení licenčních politik 
i u takových vydavatelů jako je Elsevier, Springer, aj. Tím nastalo posílení autorových 
možností, jak s  článkem dále nakládat. Z  toho plyne na  základě licenčních politik 
možnost vkládat do repozitářů vedle preprintů i postprinty (e-printy). Nepřehlednost 
velkého množství licenčních politik může řešit databáze Sherpa/Romeo, ve  které si 
uživatel může snadno nalézt podmínky nakladání s článkem daného časopisu. Ovšem 
důležité je upozornit, že tato databáze není právně závazná. 

Existují také online adresáře otevřených repozitářů, a to:
Registry of Open Access Repositories – ROAR – http://roar.eprints.org 
The Directory of Open Access Repositories – DOAR – http://www.opendoar.org 
V  české republice mají repozitář např. Masarykova univerzita, Univerzita Pardubice, 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nebo Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně.

Výhody OA repozitářů
– Vyšší zviditelnění uložené práce
– Možnost prohledávat fulltextově
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– Možnost generovat statistiky přístupů
– Každému dokumentu přidělen trvalý identifi kátor
–  Napojení na  služby typu OpenAIRE (FP7), Driver, Ebsco Discovery service atd. – 

metavyhledávač vědeckých informací (dostupný na MENDELU)
– Vyhledávání přes Google

Co není Open Access?

– Zveřejňování dat za každou cenu
– Boj proti autorskému zákonu, recenznímu řízení nebo výdělečnému publikování

Co mi Open Access jako vědci přinese?
– Pozitvní vliv na citovanost svých vědeckých prací
– Zvýšení prestiže
– Zviditelnění

Co přinese Open Access fakultám?
– Lepší prosazení v rámci univerzit

Co mi Open Access přinese jako čtenáři?
–  Snadný přístup k  odborným informacím zdarma odkudkoliv online. Vyučující 

a studenti mohou vědecký materiál volně šířit a reprodukovat při dodržení citační 
etiky

Co mi Access jako vydavateli přinese?
– Popularizaci časopisu mezi odbornou veřejností a rozšíření skupiny čtenářů.

OA a Evropská unie

17. 7. 2012 vyšla tisková zpráva Evropské komise: Scientifi c data: open access to research 
results will boost Europe’s innovation capacity, kde byl Open Access uveden jako 
hlavní princip jednotného celoevropského programu pro výzkum a inovace Horizon 
2020. Podle zprávy by měl být otevřený přístup propagován spolu s  podporou 
e-infrastruktury. Dále bylo uvedeno, že by se mělo pomoci vědcům plnit povinnost 
publikovat otevřeně. 

Co se píše/psalo o OA?
  Harvard University – Memorandum za Open Access 
 – Výzva vědců k publikování formou open access.2

  Finch report – plán Britské vlády zpřístupnit od roku 2014 výsledky vědy a výzkumu 
všem, co platí daně.3

2  RYCHLÍK, M. Ani Harvard už nechce přeplácet „zamčené“ vědecké magazíny. Česká pozice: informace pro 
svobodné lidi, [online]. 2012. [cit. 2013-09-23].  Dostupné z h  p://www.ceskapozice.cz/domov/veda-
vzdelavani/ani-harvard-uz-nechce-preplacet-%E2%80%9Ezamcene%E2%80%9C-vedecke-magaziny 

3  Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research publica  ons: Report of 
the Working Group on Expanding Access to Published Research Findings. Research Informa  on 
Network [online]. 2012, [cit. 2013-09-23]. Dostupné z: h  p://www.researchinfonet.org/wp-content/
uploads/2012/06/Finch-Group-report-FINAL-VERSION.pdf
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Na co si dávat u OA velký pozor?

Predátorská vydavatelství
V  poslední době s  rostoucím počtem otevřených časopisů se rozmáhá podvodné 
vydávání odborných časopisů. Tito tzv. predátorští vydavatelé provozují pseudo 
recenzované časopisy pouze za účelem zisku.4 Taková periodika se vyznačují několika 
faktory:

–  Nedostatečné nebo nulové recenzní řízení
– Nátlak na autory, aby se stali členy např. redakčních rad
– Výše poplatků oznamována až po přijetí dokumentu
– Vzhled a název časopisů připomínající jejich renomované prestižní protějšky
–  Styl webových stránek napodobující webové stránky pravých odborných časopisů 

poskytující zavádějící informace a kontakty
– Autoři jsou někdy nevědomky členy redakčních rad

Jeff rey Beall, odborník na  metadata z  University of Colorado Denver sestavil 
a  stále aktualizuje seznam predátorských vydavatelů. Dostupný je na  této 
adrese:

http://scholarlyoa.com/publishers/ 

Academic spam
„call for papers“ e-maily s tímto předmětem

Open Access Week 2013

Od  21.–27. 10.  2013 bude probíhat mezinárodní propagační akce na  podporu 
otevřeného přístupu k výsledkům vědy – Open Access Week. Letos se zapojí Mendelova 
univerzita v Brně již podruhé. V rámci této akce je pořádána výstava v galerii Hrášek 
a  přednáška na  téma Open Access. Existuje i  sekce věnovaná otevřenému přístupu 
na webových stránkách Ústřední knihovny a Informačního centra MENDELU – http://
mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/open_access 

Tuto akci zaštiťuje na MENDELU Ústav vědecko-pedagogických informací 
a služeb. Případné dotazy pište na dotazy.knihovna@mendelu.cz

4  BUTLER, Declan. Investigating journals: The dark side of publishing. Nature. 2013-3-27, vol. 
495, issue 7442, s. 433-435. DOI: 10.1038/495433a. Dostupné z: http://www.nature.com/
doifi nder/10.1038/495433a
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