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OAI-PMH plné texty

PŘEDPOKLADY:

OTEVŘENÝ REPOZITÁŘ

• zviditelnění instituce, prestiž

• povinnost (podmínky projektu, směrnice,…)

• …



OpenDOAR

ROAR

DRIVER

OpenAIRE

BASE

WorldCat

Scirus

Ranking Web of World Repositories



Registry of Open 

Access Repositories 

(ROAR)

• University of Southampton

• více než 2000 záznamů, z ČR 5

• podrobné informace o IR (velikost, 

typy formátů,…)

• vyhledávání dle SW, země, typu IR

• vyhledávání v obsahu

• exporty statistických dat

• registrace vyžaduje vytvoření 

uživatelského účtu (možné 

následné opravy záznamu)

http://roar.eprints.org/

http://roar.eprints.org/


Nárůst počtu záznamů

Základní informace o IR

„Datum narození“

Formáty vložených souborů

Aktivita IR

OAI-PMH



OpenDOAR
(The Directory of Open Access Repositories)

• JISC, University of Nottingham

• necelé 2000 záznamů, z ČR 4 (VŠB-TUO, 

UPa, 2x sborník Infora)

• vyhledávání IR dle oboru, země, SW,  typu 

dokumentů, typu IR

• vyhledávání v obsahu IR

• informace o OA politikách

• grafické výstupy

• bez registrace (oprava záznamu přes 

„Suggest a repository“)

http://www.opendoar.org

http://www.opendoar.org/




• výsledek projektu Evropské komise (2006-2009)

• portál zpřístupňující volně dostupný obsah evropských repozitářů

• z ČR pouze AV ČR

• přísná pravidla pro zapojení (Driver guidelines)

• vytvoření účtu a registrace repozitáře (odsouhlasení administrátorem IR)

• v případě DSpace, vidí DRIVER jednotlivé kolekce, pro indexaci celého IR 

je potřeba vytvořit speciální set

• online validace dat

• dobrá komunikace

http://www.driver-repository.eu/

DRIVER 
(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)

http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-repository.eu/
http://www.driver-repository.eu/


Online validace

• přístup i k ostatním IR v DRIVER

• kompletní nebo částečná validace 

(obsah, OAI-PMH, DRIVER OAI)

• DRIVER Score

• archiv proběhlých validací

http://validator.driver.research-

infrastructures.eu/

…

http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/
http://validator.driver.research-infrastructures.eu/


bez jakýchkoliv úprav dle 

DRIVER Guidelines:

dc.type (slovník) 

dc.format (slovník) 

dc.date (více výskytů) 

dc.identifier (issn, isbn) 

dc.creator (pomlčky)

dc.language

Chyby (UPa)



• návaznost na projekt DRIVER

• 2009-2012

• podpora implementace principů OA do zemí EU

• 7. rámcový program EU (povinnost řešitelů uložit recenzovanou verzi 

článku, zprávy do IR a zajistit OA)

• zatím pouze 7 repozitářů (1 „orphan“) + data z OpenDoar

• VŠB-TUO – reprezentant za ČR

• Set „EC_fundedresources“ - pouze recenzované výstupy z projektů EU

• Registrace a následná validace IR

• pro DSpace OpenAIRE add-on https://jira.duraspace.org/browse/DS-829

http://www.openaire.eu

OpenAIRE
(Open Access Infrastructure of Research in Europe)

https://jira.duraspace.org/browse/DS-829
https://jira.duraspace.org/browse/DS-829
https://jira.duraspace.org/browse/DS-829
https://jira.duraspace.org/browse/DS-829
https://jira.duraspace.org/browse/DS-829
http://www.openaire.eu/


• embargo - možnost nastavení 

časového odložení zpřístupnění 

plného textu)

• dc.rights - přístup k plnému textu 

může být omezen)

• dc.relation – uvádí se číslo 

projektu

• jména autorů – v podobě 

Příjmení, Jméno

http://www.openaire.eu/en/compon

ent/attachments/download/79

OpenAIRE vs. DRIVER

http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/79
http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/79


• Bielefeld University

• přes OAI-PMH sklízí přes 1700 zdrojů 

(AV ČR, UPa, UTB, VŠB-TUO + Acta Universitatis Palackianae

Olomucensis, Bulletin of Applied Mechanic)

• zařazení bez validace, pouze na základě požadavku na http://base.ub.uni-

bielefeld.de/en/contact.php

• na UPa zvýšený zájem německého vydavatelství o obsah DK UPa (BASE?)

http://www.base-search.net

BASE
Bielefeld Academic Search Engine

http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/contact.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/contact.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/contact.php
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/
http://www.base-search.net/


• sklízení dat přes OAI-PMH do WorldCat

• nastavení, mapování (DC, MARC) probíhá přes WorldCat Digital Collection

Gateway http://www.oclc.org/gateway/default.htm

• měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční synchronizace dat

• nutná registrace

http://www.worldcat.org

WorldCat

http://www.oclc.org/gateway/default.htm
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/
http://www.worldcat.org/




Scirus

• provozovatelem Elsevier

• vyhledávání dokumentů z akademického prostředí

• webové stránky X repozitáře

• pro přidání repozitáře zažádat přes e-mail feedback(at)scirus.com

mailto:feedback@scirus.com


Ranking Web of World Repositories

• leden, červenec

• data z OpenDoar a ROAR, případně osobně zažádat o zařazení 

(isidro.aguillo(at)cchs.csic.es)

• Top Repositories, Top USA & Canada, Top Europe, Top Institutionals, Top 

Portals

• v lednu 2011 více než 1 200 repozitářů

http://repositories.webometrics.info/index.html

mailto:isidro.aguillo@cchs.csic.es
mailto:isidro.aguillo@cchs.csic.es
mailto:isidro.aguillo@cchs.csic.es
mailto:isidro.aguillo@cchs.csic.es
http://repositories.webometrics.info/index.html


WEBOMETRICS RANK

VISIBILITY
(počet externích odkazů (external inlinks) 

získaných z Yahoo a Exalead)
50 %

SIZE
(počet stránek z Google, Bing, 

Yahoo, Exalead)
20 %

RICH FILES
(počet dokumentů v PDF 

z Google  a Yahoo)
15 %

SCHOLAR
(počet záznamů v Google Scholar)

15 %



WORLD 
RANK

REPOSITORY COUNTRY POSITION

SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR

203 Czech Digital Mathematics Library 91 533 138 83

588 University of Pardubice Digital 
Repository

238 963 438 357

682 Masaryk University Repository 893 522 730 788

794 Technical University Ostrava Repository 347 821 668 960

1028 Academic of Performing Arts in Prague 
Institutional Repository

876 1143 806 841

leden 2011



?

Děkuji za pozornost

lucie.vycitalova@upce.cz


