
20 2120

Open Access – kde?
Nezanedbatelný počet vydavatelů již na model Open 
Access přistoupilo a dává obsah svých časopisů k dispo-
zici. Databáze těchto časopisů s prolinkováním na jednot-
livá vydání se nachází na portále www.doaj.org, vlastní 
nástroj pro vyhledávání Open Access časopisů spustila 
v létě i společnost Google. Trendem posledních let je také 
vytváření institucionálních repozitářů, ve kterých vědecké 
instituce archivují a zároveň zpřístupňují práce svých vědec-
kých pracovníků. Adresář repozitářů z celého světa nabíze-
jících volně svůj obsah je přístupný na adrese www.open-
doar.org.

Open Access – jak?
Volné zpřístupňování vědeckých článků je vhodné ošetřit 
licencí Creative Commons, která stanovuje podmínky neko-
merčního šíření a užití autorského díla. Česká licence vyšla 
již 16. 4. 2009 a respektuje autorský zákon č. 121/2000 
Sb. Informace, jak dílo šířit pod licencí CC, jsou veřejně 
dostupné na adrese www.creativecommons.cz. 
Databázi vydavatelů, kteří autorům povolují volné zpřístup-
ňování článků v repozitářích, poskytuje služba SHERPA/
RoMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo). 

Co mám dělat, pokud mne model otevřeného přístupu 
zajímá a chci se zapojit?
Zjistit prostřednictvím služby SHERPA/RoMEO, jaké pod-
mínky si stanovují vydavatelé časopisů, ve kterých své 
články publikujete, případně přes adresu oa@lib.vutbr.cz 
kontaktovat Ústřední knihovnu a požádat o radu.

Na tomto místě je třeba dodat, že pro příklad periodika 
vydávaného pod otevřeným přístupem nemusíme chodit 
daleko. Fakulta elektrotechniky a komunikačních techno-
logií VUT v Brně vydává časopis Radioengineering pod 
licencí Creative Commons 3.0 a bezplatně zpřístupňuje 
jeho obsah prostřednictvím webu. V minulém čísle Událostí 
byla uveřejněna zpráva o tom, že společnost Tomson Reu-
ters zařadila Radioengineering do citační databáze Web of 
Science s přiděleným impakt faktorem 0.312, což je beze-
sporu výsledek právě vydávání podle modelu otevřeného 
přístupu.

Barbara Šímová, Ústřední knihovna VUT v Brně

 „Literatura, která by měla být volně dostupná online, je ta, 
kterou vědci poskytují světu, aniž by za ni očekávali platbu. 
Primárně tato kategorie zahrnuje recenzované časopisecké 
články; patří sem ale i nerecenzované preprinty, které vědci 
mohou chtít nabídnout online pro připomínkování nebo jako 
upozornění kolegům na důležité výzkumné poznatky. Exis-
tuje mnoho stupňů a druhů širšího a snazšího přístupu k ta-
kové literatuře. Pojmem „otevřený přístup“ k této literatuře 
myslíme její volnou dostupnost na veřejném internetu umož-
ňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, distribu-
ovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné 
texty těchto článků, sklízet je pro potřeby indexace, předá-
vat je jako data pro software nebo je používat k jakýmkoliv 
jiným legálním účelům bez finančních, právních nebo technic-
kých omezení s výjimkou těch, která jsou neoddělitelnou sou-
částí získání přístupu k internetu samotnému.“
Úvod tohoto článku pochází z tzv. Budapešťské iniciativy – 
prohlášení, které vzniklo v Budapešti roku 2002 při setkání 
členů Open Society Institute a jako jedno z prvních formu-
luje rozmáhající se hnutí otevřeného přístupu. 

Open Access – co to je?
Open Access nebo také otevřený přístup je celosvětová ini-
ciativa, která vytváří alternativu ke klasickému způsobu pub-
likování prostřednictvím vědeckých časopisů s omezeným 
(placeným) přístupem. Jejím cílem je bezbariérový, tj. volný 
a bezplatný přístup k informacím pro kohokoli, kdo projeví 
zájem. Již zmíněná Budapešťská iniciativa definovala dvě 
hlavní cesty k otevřenému publikování:
 • Zlatá cesta – publikování v časopisech s otevřeným pří-

stupem. Otevřený přístup zajišťují vydavatelé.
 • Zelená cesta – zpřístupnění vlastních článků v otevřených 

repozitářích. Otevřený přístup poskytují samotní autoři.

Open Access – k čemu je to dobré?
 • Pro vědce – zásadním přínosem OA je zjednodušení pří-

stupu k vědeckým článkům, které přináší vyšší citovanost. 
K dalším benefitům patří např. rychlá výměna poznatků 
a rychlejší odezva od ostatních kolegů.

 • Pro studenty – zvýšení kvality studia a vzdělání prostřed-
nictvím přístupu k většímu množství informačních zdrojů.

 • Pro vydavatele – zvýšení čtenosti a citovanosti publi-
kovaných článků a s tím přímo související zvýšení impakt 
faktoru jejich časopisů.

CESTA K POZNÁNÍ 
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___SUMMARY
As one of the first, the Budapest Declaration of 2002, formulates the principles of a move-
ment for open, free access to literature. The article is about this world-wide initiative for open 
access, which provides an alternative for the classical publishing in journals with limited 
(paid) access. It aims to remove the barriers by providing open and free access to informa-
tion for anyone interested.


