ZAPOJENÍ DSPACE VŠB-TUO

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Repozitář DSpace VŠB-TUO je zapojen do řady
projektů a služeb, které podporují otevřený
přístup k jeho obsahu, k těm nejvýznamnějším
patří:

Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.
tomas.inspektor@vsb.cz | telefon 597 321 278
– monitoring publikační činnosti VŠB-TUO (články
z Web of Science, publikace z Horizontu 2020)
Bc. Pavel Prokop
pavel.prokop@vsb.cz | telefon 597 324 566 / 571
– záznamy publikační činnosti z Web of Science
Mgr. Pavla Rygelová
pavla.rygelova@vsb.cz | telefon 597 325 171
– knihovní správa repozitáře DSpace VŠB-TUO, E-výuka, OBD
Ing. Kateřina Snídalová
katerina.snidalova@vsb.cz | telefon 597 324 569
– technická správa repozitáře DSpace VŠB-TUO, E-výuka
Mgr. Petr Solka
petr.solka@vsb.cz | telefon 597 324 570
– katalogizace disertačních a vyšších prací, studijní
materiály pro E-výuku, dokumenty Evropského
dokumentačního střediska, články z časopisů 		
a sborníků vydávaných VŠB-TUO
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DSPACE VŠB-TUO A OBD

DSPACE VŠB-TUO A E-VÝUKA

Repozitář DSpace VŠB-TUO je typ otevřeného
repozitáře, které zpřístupňuje výsledky vědy,
výzkumu a studijní činnosti pro kohokoli bez
omezení a zajišťuje jejich trvalou a dlouhodobou
archivaci.

Do záznamu článku z časopisu nebo článku ze sborníku
(výsledky typu J a D) v OBD může autor přidat také
plný text a nastavit, komu může být zpřístupněn.
Záznam včetně souboru s plným textem bude
přenesen do repozitáře DSpace VŠB-TUO.

Repozitář DSpace VŠB-TUO se stal jedním
ze zdrojových systémů, které integruje portál studijní
literatury E-výuka.

dspace.vsb.cz

VÝHODY SYSTÉMU DSPACE
| Přiděluje záznamům jedinečný a trvalý 			
hypertextový identifikátor (handle).
| Obsah repozitáře je globálně sklízený.
| Podporuje licence Creative Commons.
OBSAH REPOZITÁŘE DSPACE VŠB-TUO
Bakalářské, diplomové, disertační, habilitační práce
92 559 záznamů; tj. 88,310 %
Archiv sborníků vědeckých prací VŠB-TUO
5 186 záznamů; tj. 4,948 %
Záznamy článků autorů VŠB-TUO indexovaných 		
ve Web of Science
4 722 záznamů; tj. 4,505 %
Archivy časopisů vydávaných VŠB-TUO
2 315 záznamů; tj. 2,209 %
Dokumenty Evropského dokumentačního střediska
27 záznamů; tj. 0,026 %
Studijní materiály pro portál E-výuka
3 záznamy; tj. 0,003 %
Stav ke dni 20. 6. 2020

Autoři, kteří publikují z projektů Evropské komise
Horizont 2020, mají povinnost zajistit otevřený
přístup k plnému textu nejpozději v den, kdy je článek
publikován.
OPEN ACCESS ČLÁNKY AUTORŮ VŠB-TUO Z WOS
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E-VÝUKA

www.vsb.cz/e-vyuka/cs

V repozitáři DSpace VŠB-TUO jsou pro ukládání
studijních materiálů (textů, prezentací, video
a audio záznamů aj.) vytvořeny sbírky (kolekce)
pod jednotlivými fakultami a samostatně také
pro celoškolské katedry.
Do kolekcí mohou zaměstnanci samostatně vložit
studijní materiály pro E-výuku.
Pro vložení záznamu je nutné přihlásit se do svého
účtu v repozitáři DSpace VŠB-TUO.
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Stav ke dni 20. 6. 2020

JAK ZAJISTIT OTEVŘENÝ PŘÍSTUP
| Zelenou cestou – uložením autorské verze 			
(preprintu/postprintu) nebo vydavatelské verze 		
do repozitáře (přes OBD) – zdarma – nutno dodržet
licenční podmínky vydavatele.
| Zlatou cestou – vydáním článku v otevřeně 		
přístupném časopise nebo hybridním časopise 		
(v předpláceném časopise s možností vydání článku
v režimu open access) – zpravidla za 2 tisíce EUR.

TYPY DOKUMENTŮ PRO E-VÝUKU
| Dokumenty, které mají již finální podobu 			
a nepotřebují častou aktualizaci.
| Dokumenty textové povahy – ucelené texty
určené k samostudiu – např. skripta, 			
powerpointové prezentace.
| Audio a audiovizuální dokumenty – audio/video 		
nahrávky přednášek.
| K hlavní textové části mohou být připojeny přílohy 		
(obrázky, tabulky aj.).
FORMÁTY DOKUMENTŮ PRO E-VÝUKU
| preferovaný: PDF;
| další podporované: Word, Excel, PowerPoint, GIF, 		
JPEG, LaTeX aj.

