
 

 

 

 

 

Každoročně konaný CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication1 byl v roce 2019 zaměřen 

především na otevřenou vědu a způsoby jejího prosazování včetně popisů technických nástrojů určených 

k dosažení tohoto cíle.  

Kromě řečníků z univerzit a velkých knihoven představili svůj pohled také tvůrci/provozovatelé publikačních 

platforem a serverů s preprinty, včetně vývojářů vyhledávacích nástrojů a pomocných aplikací zaměřených 

na třídění a recenzování otevřené vědy.   

 

 

První den začínal volitelným programem. V mém případě se jednalo o sekci názvem Discovery and FAIR 

writing: new tools, no walls2, kde byla účastníkům přiblížena práce s nástroji Open Knowledge Maps3 a 

Qeios4 včetně praktických cvičení a ukázek.  

Vyhledávací nástroj Open Knowledge Maps se zaměřuje na co nejjednodušší možnost strojového vyhledání 

výsledku výzkumu v určité oblasti a další možnosti třídění publikovaných prací registrovanými uživateli, kteří 

výhledově budou aktivně tvořit součásti map.  Aktuálně je možné pracovat s výstupy vyhledávání publikací 

                                                           
1 https://indico.cern.ch/event/786048/ 
2 
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3373792/attachments/1819456/3032694/discovery_and_fair_writ
ing_abstract-1.pdf 
3 https://openknowledgemaps.org/index 
4 https://www.qeios.com/ 
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nad PubMed5 a BASE6, projekt je ovšem stále ve vývoji a budou do něj postupně přibývat další funkce a 

nové zdroje dat. 

Qeios je otevřená publikační platforma pro vědce, kde je cíleno na tzv. Open Peer Review, tedy možnost on-

line recenze článku uživateli platformy. Zaregistrovat se lze mimo jiné přes ORCID7. Tvůrce bere ohled na 

fakt, že obsah článku je fixován na definice jednotlivých odborných pojmů a že na nich také závisí platnost 

nebo neplatnost uvedených tvrzení a spojitostí z nich vyplývajících. Na platformě je definice možné vytvářet 

a dále využívat. Je možné je hodnotit, hlasovat pro ně (kladně i záporně) a odkazovat se na ně v článcích či 

recenzích. Zde je patrný cíl vytvořit sociální prostředí pro vědce, kde bude odbourána procedura 

praktikovaná současnými komerčními vydavateli a umožní okamžité uveřejnění článků čistě za náklad na 

publikaci nebo zdarma, kdy recenze bude probíhat otevřeně a veřejně v okruhu účastníků z různých oborů 

odborného zaměření.   

 

Po první sekci následovala úvodní řeč profesora Jacquese de Werry z Université de Genève.  

Další blok přednášek byl zaměřených na zpřístupnění výsledků vědeckého výzkumu včetně aktuálně 

vyvíjených softwarových nástrojů. 

Za OpenAire vystoupil Paolo Manghi s informacemi o projektu European Open Science Cloud8, Florian 

Bettel z Universität Wien představil svůj projekt Portfolio9 a Peter Kraker (Wien) znovu promluvil o Open 

Knowledge Maps. 

Další přednášky se pak věnovaly oblasti FAIR10 data. 

 

Druhý den započal sérií přednášek o copyrightu a digitálním copyrightu, což je téma aktuální především díky 

novým regulacím v rámci oblasti EU. Zajímavá byla především přednáška profesorky Ruth L. Okediji11, 

probírající vliv ochranných práv na kvalitu publikované vědy. Dinusha Mendis také diskutovala téma 

copyrightu v době 3D tisku a skenování. 

Hlavní řeč dne měl Bernhard Rentier: Open Science will never prevail without a thorough revisiting of the 

way evaluations of researchers12. Prezentace byla zaměřená na současné hodnocení vědy a výzkumu a také 

témata následujících bloků s přednáškou korespondovala.   

Mluvilo se především o možnostech vyhledávání, využívání metadat a také o deklaraci DORA13. 

 

Obsáhlým tématem preprintů pak začal poslední den.  

Autor největší současné databáze preprintů na světě INA-Rxiv14  v přednášce Against all odds: we only see 

numbers15 popsal hodnocení vědy a Otevřený přístup v Indonésii.  

                                                           
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
6 https://www.base-search.net/ 
7 https://orcid.org/ 
8 https://www.eosc-portal.eu/ 
9 https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3381232/attachments/1865486/3067323/Bettel_-
_Presentation_-_2019-06-17.pdf 
10 https://www.nature.com/articles/sdata201618 
11 
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361045/attachments/1866138/3068675/Geneva_OAI_deck_KGG
_18_June_20_2019.pdf 
12 https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3304623/attachments/1866137/3068672/oai11_rentier.pdf 
13 https://sfdora.org/ 
14 https://osf.io/preprints/inarxiv/ 
15 https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361013/attachments/1866879/3070206/190613-OAI11-
dasapta.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.base-search.net/
https://orcid.org/
https://www.eosc-portal.eu/
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3381232/attachments/1865486/3067323/Bettel_-_Presentation_-_2019-06-17.pdf
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3381232/attachments/1865486/3067323/Bettel_-_Presentation_-_2019-06-17.pdf
https://www.nature.com/articles/sdata201618
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361045/attachments/1866138/3068675/Geneva_OAI_deck_KGG_18_June_20_2019.pdf
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361045/attachments/1866138/3068675/Geneva_OAI_deck_KGG_18_June_20_2019.pdf
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3304623/attachments/1866137/3068672/oai11_rentier.pdf
https://sfdora.org/
https://osf.io/preprints/inarxiv/
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361013/attachments/1866879/3070206/190613-OAI11-dasapta.pdf
https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361013/attachments/1866879/3070206/190613-OAI11-dasapta.pdf


Michael Markie pak podle své přednášky preprinty16 vidí jako vhodnou formu publikování nového výzkumu, 

platforma F1000Research17 se zaměřuje na již zmíněné principy Open Peer Review s následnými průběžnými 

revizemi článků. 

 

Závěrečný blok workshopu představoval kontroverzní a inovativní přístupy hodnocení vědy (videohry a 

umělá inteligence) a nové sofwarové nástroje akademického publikování.  

Na jeho konci pak vystoupil Jean-Claude Burgelman z Evropské komise18 s přehledem právního stavu 

implementace principů Otevřené vědy v rámci legislativy EU. 

 

Program akce byl velice pestrý a široce zaměřený. Celková akce byla především diskusí na téma zlepšení 

hodnocení výsledků výzkumu financovaného z veřejných prostředků, dle vědců samotných vysoký Impact 

factor časopisu již nelze brát jako důvěryhodný způsob hodnocení. 

Patrný tlak byl také na výrazné snížení nákladů na publikaci vědeckých článků a sdílení výstupů vědeckých 

prací. Vysoké předplatné komerčních vydavatelů je pro mnoho univerzit příliš nákladné, mnoho zdrojů je 

předpláceno duplicitně a dodaný výstup nemá dostatečnou kvalitu třídění výsledků. 

 

 

 Open Peer Review na Wikipedii: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Open_peer_review 

                                                           
16 https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3361026/attachments/1866596/3069611/21_6_OAI11_MM.pdf 
17 https://f1000research.com 
18 https://indico.cern.ch/event/786048/contributions/3304635/attachments/1866628/3069681/burgelman.pdf 
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