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Vědecké publikování v kostce 

Budapešťská 
iniciativa, Berlínská 
deklarace OA 

Celosvětové deklarace na 
podporu open access k 
výsledkům vědy a 
výzkumu  

2002, 2003 

Subversive 
Proposal 
(S. Harnad) 

Návrh na nekomerční 
otevřené sdílení 
vědeckých článků v online 
prostředí internetu 

1994 

Vznik celosvětové 
sítě WWW 

4. informační revoluce - 
demokratizace přístupu k 
informacím a jejich 
tvorby, zároveň krize 
časopisů - zdánlivě 
výhodný “big deal” 

90. léta 20. stol. 

Vznik citačních 
rejstříků - 
bibliometrie, 
scientometrie 
 
První citační index v 
papírové podobě  

1964 

Philosophical 
transactions of the 
Royal Society of 
London 

Nejstarší kontinuálně 
vycházející časopis - 
platforma pro výměnu 
vědeckých znalostí 

1665 

Předvádějící
Poznámky prezentace
časopisy - registrace výsledku, verifikace - peer-review, šíření - archivování



Vědecké publikování v kostce II. 

Vědecké 
publikování 
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02 03 
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Open Science 



Schéma OA k výsledkům výzkumu 
 



Politika open access Evropské komise 
 

2007 

OA Pilot Program v FP7 

   

2012 

Doporučení pro 
evropské státy zavést 
politiku OA na 
národních úrovních 

   

2013 

OA k publikacím v 
H2020 

   

2017 

OA data v programu 
H2020 
 

   



Politika open access ČR 
 

2014 - vzniklo Doporučení dle Doporučení EK 
2017 - schválena Národní strategie OA ČR 2017-2020 
2019 - vypracován a schválen Akční plán k Národní strategii OA ČR 
● úkol pro výzkumné instituce - sběr dat o poplatcích za OA publikování 

(APCs) 
● připojit se k aktuálnímu trendu - překlopení předplatného na gold 

open access 
http://openaccess.cz/stav-v-cr/ 

http://openaccess.cz/stav-v-cr/


Politika open access na VŠB-TUO 
 
TUO_LEG_15_004, verze A 
Garant dokumentu: Prorektor pro vědu a výzkum 
Účinnost dokumentu: 1. 12. 2015 
 
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/open-science/oa-vsb-tuo/ 
 
Navádění výsledků výzkumu a vývoje do RIV prostřednictvím OBD 
(TUO_PKP_11_001) 

https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/open-science/oa-vsb-tuo/


Požadavky institucionální politiky 
(H2020) 
 
Pokud možno nejpozději v den publikování článku: 

Green open access 

● V OBD k záznamu článku (J nebo D) připojit soubor s jeho plným textem (digitální kopii, nebo autorský 
rukopis po recenzním řízení - postprint, nebo vydavatelskou verzi v případě hybridních časopisů) 

● určit způsob zveřejnění plného textu u záznamu článku v OBD, pokud to vydavatel umožňuje, pak v režimu 
OA, pokud ne - pak v rámci univerzity (Sherpa/ROMEO) 

○ embargo max. 6 až 12 měsíců, nutno vyjednat s vydavatelem, pokud má embargo delší 

Gold open access 

● při publikování v otevřených nebo hybridních časopisech vyžadovat sjednání licence Creative Commons, 
nejlépe CC-BY 

Výzkumná data 

● uložit na dobrovolné bázi také výzkumná data, která se k publikaci vztahují, do repozitáře VŠB-TUO nebo do 
datového repozitáře (např. Zenodo) 

 



Příklad z OBD 
 

 

 
 
(ID záznamu: 286087157 

2015-2019 
typ: článek 
3438 záznamů 
822 záznamů včetně plných textů 
 

https://obd.vsb.cz/fcgi/verso.fpl/_TS_/1570378131?__snab_id=8502111&cis=&__modul_name=OBD&fname=web_index&__def_stranka__=obd_m_sez&fname=web_index


Analýza APC 2017-2018 
 

 

 
Materiál (SAP) Krátký text materiálu Druh Mat. Skupina Mat. 

20000162 518602 Ost.služ.-
publikování 

SLUZ .SLUZOST 

ROK Částka celkem 
včetně DPH  

Pouze publikační 
poplatky (APC) 

% z celkové částky Jiné typy služby 

2017 2 452 348,- Kč 1 525 174,- Kč 62,19 % sborníky (SGEM) 
monogr., tisky, red. 
práce, vložné 

2018 1 394 763,- Kč  1 330 364,- Kč 78,83 % 

Roční předplatné EIZ pro VŠB-TUO 10 mil. Kč 



Analýza APC 2017-2018 
 

 

 
Rok  Počet článků Průměrná částka Nejvyšší částka 

2017 71 21 481,33 Kč (795 EUR) 97 756,55 Kč (3620 EUR) 

2018 85 15 651,34 Kč (579 EUR) 67 774,52 Kč (2510 EUR) 

Rok Články v hybridních čas. Články v OA časopisech Nelze určit 

2017 13 54 4 

2018 7 58 20 



Aktivity VŠB-TUO v oblasti open access 
 
● budováním repozitáře DSpace VŠB-TUO a jeho zapojením do OpenAIRE 
● volnou dostupností vysokoškolských kvalifikačních prací v repozitáři DSpace VŠB-

TUO 
● směrnicí Politika otevřeného přístupu k vědeckým informacím 

(TUO_LEG_15_004) - open access k vědeckým článkům 
● pořádáním akcí v rámci mezinárodní propagační akce Open Access Week 
● úhradou členství v ORCID 
● finančním příspěvkem v konsorciu SCOAP3 

● členstvím v MDPI Institutional Open Access Program (10 % sleva) 
● analýzou poplatků APC 

 



Užitečné zdroje 
 
 
H2020 online manual, články 29.2, 29.3 modelové grantové smlouvy 
 
Webová stránka vyzkum.cz 
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884 
 
Knihovna › Podpora studia a výzkumu › Open Science › 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm
https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=875884
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/open-science/


Děkuji za pozornost. Dotazy? 
knihovna@vsb.cz  

Zeptejte se knihovníka 

mailto:knihovna@vsb.cz
https://knihovna.vsb.cz/cs/zeptejte-se-knihovnika/
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