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Setkání v Pardubicích 

• září 2011 

• vytvoření modelových kampaní (cílová skupina, prostředky, motto) 

• nově TUL a ČZU (12 + 2) 

• úprava http://www.openaccess.cz  

 

 

http://www.openaccess.cz/




Univerzita Pardubice 

• účast paní prorektorky UPa  

v panelové diskuzi na 
semináři OpenAIRE 

• každý den hodinová 
přednáška (30) 

• e-mail  vedoucím kateder, 
řešitelům 7FP, studentům 
Ph.D. studia 

• bannery,  letáky,… 

• www, FB, Twitter 
 

 

http://www.upce.cz/knihovna/podp
ora/oa.html 
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začlenění seminářů do 
celouniverzitního projektu 
vzdělávání zaměstnanců 



placky jako 
odměna za 

účast i „místo 
triček“ pro 
knihovníky 



stojánky v menze 



držáky na kliky od fy. @mire 



VŠB-TUO 
• informační kampaň 
• letáky, banner 
• www, FB 
• vytvoření nápovědy pro autory 
• přednáška pro knihovníky 
• spolupráce na semináři Open 

Access v EU a ČR (OpenAIRE) 
• příspěvky týkající se OA (E-

zdroje) 
• iniciování příspěvku o OA 

http://jaroslavpetr.bigbloger.lido
vky.cz/c/219073/Komu-patri-
vysledky-vedy.html 
 
 

http://knihovna.vsb.cz/open-
access/open-access.htm 
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využití univerzitního kampusu 
v propagačních materiálech 



informace v menze 



letáky a vizitky 



MU 
• 1. 1. 2012 povinná 

autoarchivace (Směrnice 
MU č. 7/2011 "Repozitář 
zaměstnaneckých děl") 

• propagace OA + IR 

• 3 přednášky (92) 

• dopracování metodiky 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ics.muni.cz/akce
-oaweek/ 
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UTB 
• 18. října 2011 spuštěn 

repozitář  publikační 
činnosti 
http://publikace.k.utb.cz/ 

• leták o možnostech 
publikování v režimu OA 

http://publikace.k.utb.cz/
http://publikace.k.utb.cz/
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VUT 

• vytvoření domény pro OA 
vutbr.cz/openaccess  

• stránka s volně dostupnými 
zdroji 
http://www.vutbr.cz/knihovny
/eiz/openaccess/zdroje 

• plakátky s QR kódem 
• univerzitní časopis 
• vizitky 
• FB, web 
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ČZU 
• www 

• letáky 

• Newsletter SIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sic.czu.cz/
cs/?r=5457&i=11618 
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ČVUT 
• aktualizace www (vyjádření 

editora OA časopisu,  OA 
zdroje, metavyhledávače, OA 
časopisy pro ČVUT, časopisy 
rozdělené dle oborů ČVUT, 
odkazy do příslušných kategorií 
DOAJ, české OA časopisy, 
zahraniční OA časopisy 
neuvedené v DOAJ, výběr 
oborově relevantních časopisů 
z databáze Scopus 

• plakáty a letáčky (UK, fakulty), 
e-konference 

 

• http://knihovna.cvut.cz/veda/
open-access 
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• společný seminář NTK + ÚK 
ČVUT „Open Access aneb 
Open your mind!“ (cca 30) 

• prezentace „OA časopisy pro 
technické obory“ (Lenka 
Němečková, Věra Pilecká) 

 

Plánované navazující  aktivity: 

• nabídka uspořádání 
přednášky o OA na 
jednotlivých fakultách, 
informace o OA v semináři 
pro doktorandy 

 



ZČU 
• rozdávání letáků v menze 

•  informace na LCD 

• zařazeno do akcí ZČU 

• přednáška pro akademickou 
obec  (14) 

 

 

 

http://www.knihovna.zcu.cz/open
_access.php 
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Informace o OA v knihovně  



oranžová OA trika 



VŠE 

• aktualizace www 

• LCD, nástěnky, PR zpráva do 
aktualit VŠE 

• zahájena registrace OA 
časopisů v OpenDOAR 

• žádost o dodání plných textů 
OA časopisu + registrace v 
RePEC 

 

 

 

http://ciks.vse.cz/oa  

http://ciks.vse.cz/oa


2 přednášky 
 

• „Open Access: 
podporujeme 
citační ohlasy“ 
 

• „Plagiátorem ani 
náhodou!“ 
Citační nástroj 
Zotero a nová 
citační norma v 
praxi 



vyjádření vytipovaných vědců 
k OA 



TUL 

• článek a „minirozhovory“ 
v e-novinách T-UNI 

• letáky, www 

 

 

 

 

 

 

 

http://knihovna.tul.cz/Open-
Access-Week---tyden-na-
podporu-otevreneho-
pristupu-k-vedeckym-
informacim-159960.php 
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OU 

• letáky 

• www 

 

 

 

 

 

http://knihovna.osu.cz/ind
ex.php?kategorie=211&i
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záložky 



AV 
• „Knihovna AV ČR, v. v. i., se ve 

dnech 24.-30. října 2011 
připojuje k mezinárodní akci 
na podporu otevřeného 
publikování Open Access 
Week. Každý  nově 
zaregistrovaný uživatel od nás 
dostane malou pozornost. “ 

 

 

 

 

 

http://www.lib.cas.cz/cs/pro-
ustavy/open-access-otevreny-
pristup-v-av-cr 

http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccessweek.org/
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr
http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open-access-otevreny-pristup-v-av-cr


NTK 

• seminář (cca 80) 

• www 

• placky 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.techlib.cz/cs/1155-open-
access/ 
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Děkuji za pozornost 

http://openaccess.cz  
http://www.facebook.com/openaccess.cz 

 
 

lucie.vycitalova@upce.cz  

Navštivte náš OA koutek na BA 
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