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Co je OA? 

• Okamžitý volný online přístup k publikacím bez 

jakýchkoliv poplatků nebo omezení. 

 

• Představuje model vědecké komunikace, který zajišťuje 

trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné 

online zpřístupnění plných textů publikovaných 

vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení. 

 

• Otevřený přístup je v prvé řadě prostředkem pro 

volné online zpřístupnění výsledků výzkumu celé 

vědecké komunitě i veřejnosti, která o ně má zájem. 

 



Realizace OA 

• Zelená cesta (green open access) - uložením plného textu 

vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v 

otevřeném repozitáři 

– Uložený článek může být okamžitě přístupný bez omezení 

– Nebo může podléhat embargu vydavatele 

 

• Zlatá cesta (gold open access) - autoři publikují v otevřeném 

časopise, který poskytuje okamžitý otevřený přístup ke všem 

článkům na webu vydavatele 

– Vydavatel může po autorech, jejichž články přijme k publikování, 

požadovat úhradu poplatků za zpracování článku 

 



Přínosy a výhody OA 

• Zrychlení výměny vědeckých informací 

• Rozšíření dostupnosti vědeckých informací 

• Zvýšení viditelnosti vědeckých informací 

• Zvýšení čtenářské základny 

• Zvýšení informačního dopadu 



Politiky otevřeného přístupu 

• Národní 

– 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii otevřeného 

přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020.  

– Do 31. 12. 2017 Akční plán k Národní strategii otevřeného 

přístupu ČR k vědeckým informacím – termín prodloužen do 

března 2019 

• Institucionální 

– Viz. poslední dnešní přednáška 

– Podporu otevřenému přístupu vyjádřila v roce 2012 svým 

podpisem mj. také Asociace knihoven vysokých škol ČR 

• Grantové agentury 

– Ve světě se tyto agentury výrazně zasazují o implementaci OA 

– V ČR se výslovně otevřený přístup k publikacím nevyžaduje 



Open Access na VŠB-TUO 

• VŠB podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým 

informacím: 

– budováním repozitáře DSpace VŠB-TUO a jeho zapojením do 

OpenAIRE 

– směrnicí Politika otevřeného přístupu k vědeckým 

informacím (TUO_LEG_15_004) 

– registrací politiky OA v registru ROARMAP  

– pořádáním akcí v rámci mezinárodní propagační akce Open 

Access Week 

– úhradou členství v ORCID 

https://roarmap.eprints.org/


Mýty o OA 

• Když bude můj text otevřeně dostupný (publikovaný v open access), 

někdo mi ho zkopíruje a vykrade. 

• Přístup k aktuálním vědeckým informacím není problém, není nutné 

podporovat open access. 

• Otevřený přístup znamená, že článek není chráněný autorským 

zákonem. 

• Zavedení povinnosti otevřeného přístupu narušuje moji 

akademickou svobodu. 

• Otevřený přístup vynechává / nezaručuje recenzní řízení. 

• Časopisy s impakt faktorem, ve kterých potřebuji publikovat, 

nenabízejí open access. (https://doaj.org/) 

• Všechny (většina) otevřených časopisů si účtuje publikační poplatek 

a já na něj nemám peníze. 



Jak být OA 

• Publikovat články v některém z otevřených časopisů – zlatou cestou 

otevřeného přístupu 

• Uložit vydaný článku, resp. jeho rukopisu, do otevřeného repozitáře 

– zelenou cestou otevřeného přístupu 

• V případě auto-archivace je důležité ověření, zda podmínky 

vydavatele auto-archivaci autorům povolují - přehled podmínek 

vydavatelů poskytuje služba SHERPA/RoMEO, nebo přímo daný 

časopis 

• Pokud autor ještě nepodepsal smlouvu, je možné k smlouvě přiložit 

dodatek, kterým požádá o výjimku 

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


Open Data 

• Otevřená výzkumná data jsou data, která dokládají výsledky 

vědeckého výzkumu, jsou bez omezení přístupná komukoli v 

prostředí internetu. 

• Data jsou otevřená, pokud splňují podmínku: 

– úplnosti a strojové čitelnosti 

– snadné dostupnosti při vynaložení minima možných nákladů 

– zpřístupnění za jasně definovaných podmínek 

– opětovného užití dat s minimem omezení 

– dodržení používaných standardů 

• O rozvoj otevřených dat veřejného sektoru v ČR se stará MV a 

jeho Odbor hl. architekta eGovernmentu. Provozují web Otevřená 

data: Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné 

správy ČR, kde je možné se dozvědět blíže o celkovém přístupu k 

této problematice ze strany veřejné správy. 

http://opendata.gov.cz/start
http://opendata.gov.cz/start
http://opendata.gov.cz/start


Děkuji za pozornost. 

 

Dotazy? 

 

tomas.inspektor@vsb.cz 


