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Aktuální situace 

9. září 2011 byla uzavřena veřejná konzultace o vědeckých 
informacích v digitálním věku, která vyústí v „Communication on 
scientific information in the digital age“ s doporučeními pro 
členské státy. 

( naváže na komunikaci publikovanou 14.2.2007 “on scientific information in the digital age: access, 
dissemination and preservation“ http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:EN:PDF) 

Komunikace vyhlásí politiku EU a chytané akce v oblasti + doporučení členským 
státům (zač. 2012) 

 

Dlouhodobý cíl : 50 % publikací v Open Access  

Krátkodobý cíl: vytvořit do roku 2014 politiku, která to zajistí. 

 

„Věda ve společnosti“, oblast specifického programu Kapacity, v 
jejímž rámci je Open Access podporován. Vznikají studie, 
ukazatele, sítě, hodnotí se možné strategie. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0056:FIN:EN:PDF
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SIS-2008- 1.3.1.1 Co-ordination and support 
actions on the scientific publishing system in 
connection with research excellence and 
dissemination and sharing of knowledge 

 

Budování sítí klíčových aktérů na národní, evropské a mezinárodní 
úrovni s cílem podpořit rozvoj společných agend v oblasti 
vědeckého publikování; podpora politiky EU v oblasti přístupu k 
vědeckým informacím.  

SOAP – Study of open acces publishing (6 partnerů, Ch, UK, 
Germany – nakladatelství, Max Planck, UK SaT Council) 

Cíle: - přehled různých obchodních modelů a driverů, které motivují 
výzkumníky k publikaci.  

 - přehled postojů výzkumníků v ERA. 

 - aplikovat výsledky průzkumu na různé vydavatelské scénáře; 
obsahuje popis a analýzu nových OA řešení vytvořených jinými 
nakladateli, institucemi atd. http://project-soap.eu/ 
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SIS-2008- 1.3.1.1 Co-ordination and support 
actions on the scientific publishing system in 
connection with research excellence and 
dissemination and sharing of knowledge 

EUROCANCERCOMS – určení priorit ve výzkumu rakoviny, 
vytvoření portálu pro výměnu informací a koordinaci politik 

 

ACUMEN – zaměřený na hodnocení výkonů vědců v 
souvislosti s širší společenskou funkcí výzkumu, cílem 
projektu vytvořit kritéria a „guidelines“ pro výběr dobrých 

metod hodnocení. http://research-acumen.eu/ 

 

NECOBELAC – šíření know-how v produkci a šíření informací v 
oblasti zdraví v Latinské Americe a v oblasti Karibiku. 

Součástí kontakt s lídry v oblasti OA. 
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SIS-2010- 1.3.3.1 Assessing how research 
outputs at individual researcher level are 
evaluated and measured 

Používané metody hodnocení výzkumníků nezahrnují kritéria 
jako např. společenskou užitečnost, přispívání k výchově k 
vědě, účast na politickém rozhodování atd. Cílem 
analyzovat současný peer review systém a jeho dopady, 
analyzovat možné modifikace  a konceptualizovat nový 
přístup.  

 

SISOB – vyvinout nové nástroje umožňující měřit a 
předvídat sociální dopad výsledků výzkumu. Jedním 
z cílů „implementovat a vydat v OA platformu pro 
zjištění a analýzu dat sociálních sítí  relevantních k 
měření společenského dopadu výzkumu“ 

 http://sisob.lcc.uma.es/sisob/ 

 

 

http://sisob.lcc.uma.es/sisob/


SiS.2011.1.3.1-1 Reinforcing European 
strategies on access, dissemination and 
preservation of scientific information in the 
digital age 

Podpora „open access“, posílit národní strategie a struktury, možnost 
vytvoření nových iniciativ 

 

SERSCIDA – podpora výměny znalostí mezi infrastrukturou CESSDA a 
zeměmi západního Balkánu na poli archivace dat sociálních věd. 
(Univerzity Sarajevo, Essex, Goteborg, Lublaň…) 

 

MEDOANET – podobná síť pro středozemí (v negociaci) 



SiS.2011.1.3.1-2 Study to develop a set of 
indicators to measure open access 

 

Definovat soubor ukazatelů a metodologii k měření a analýze 
rozvoje „open access“, data za ERA, za jednotlivé státy a 
může jít i dál. 

 

Očekávaný dopad: Studie definuje ukazatele a metodologii 
zajišťující každoroční a udržitelné monitorování praktik OA 
od roku 2000. Sběr a analýza dat sledující dynamiku 
rozvoje OA v ERA. 



WP 2012 

SiS.2012.1.3.3-1: Scientific data: open access, dissemination, 
preservation and use 

OA, uchovávání a správa dat, používání a nové používání dat, IPR. Cílem 
shromáždit aktéry ze širší komunity pohybující se v oblasti „open data“, 
měl by umožnit analýzu „ekosystémů“ a právních a etických kontextů s 
výhledem vytvoření mezinárodního rámce pro společnou infrastrukturu 
pro zpracování a využití dat.  

Vítány jsou:  

- akce využívající komparativní přístup 

- Akce vytvářející sítě aktérů jednoho typu neziskových organizací z 
různých MS a AS 

 

Očekávaný dopad: „Podpořit politiku EK v oblasti OA k vědeckým datům. 
Budování sítě klíčových aktérů na evropské a mezinárodní úrovni s cílem 
podpořit rozvoj společné politické agendy a aktivit v oblasti vědeckých 
dat.“ 



Projekty financované z oblasti 7. RP Výzkumné 

infrastruktury  

 

DRIVER II – Infrastruktura sdružující volně přístupné 
digitální knihovny  

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

eScidr– Studie k rozšíření digitálních knihoven 
http://e-scidr.eu/ 

OpenAire – OA infrastruktura  
http://www.openaire.eu/ 

PARSE.insight – dlouhodobé uchování digitálních dat a 
publikací  

 http://www.parse-insight.eu/ 
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Projekty financované z jiných evropských 

zdrojů  

COMMUNIA – sdružení, jehož cílem je vzdělávat a 
obhajovat veřejnou sféru v digitálním věku s ohleem 
na společnost a politickou sféru 

http://www.communia-project.eu/ 

 

PEER – pilotní projekt podporující spolupráci mezi 
nakladatelstvími, výzkumníky a digitálními 
knihovnami  

http://www.peerproject.eu/ 
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Děkuji Vám za pozornost! 


