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HR Award II. - základní informace

• Projekt je celouniverzitní, koordinovaný CPPT

• Předpokládaná doba řešení na UK: 01/2020–
12/2022

• ÚK UK zapojena pouze do KA7



KA7 - Strategické nastavení a rozvoj OA

• KA7 lze rozdělit 3 dílčí aktivity, které lze z hlediska 
prováděných činností rozdělit na strategicko-
metodické a vzdělávací:
• strategicko-metodické

• Dílčí aktivita 7.1 – Vytváření a implementace strategie 
otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím

• vzdělávací
• Dílčí aktivita 7.2 – Odborná školení vedoucích 

a výzkumných pracovníků v oblasti open access

• Dílčí aktivita 7.3 – Školení 
odpovědných pracovníků v oblasti otevřeného 
přístupu k vědeckým informacím



7.1 Vytváření a implementace 
strategie OA
V rámci této dílčí aktivity budou realizovány tyto klíčové
výstupy:
1. Studie užití výzkumných dat v rámci

vybraných vědních oborů.
2. Analýza

připravenosti a plán implementace centrálního repozit
áře pro vědecká data.

3. Vytvoření návrhu workflow pro monitoring a 
následnou analýzu výdajů za open access poplatky na 
UK (APC monitoring).

4. Návrh metodických materiálů pro podporu
institucionální politiky open access na UK.

5. Účast na OpenAccess Week



7.2 Odborná školení akademických a
výzkumných pracovníků v OA

Tato dílčí aktivita je zaměřena na školení pro
koordinátory a účastníky projektů financovaných z
H2020, ERC a pracovníky zapojené do výzkumných
programů Univerzity Karlovy (např. PRIMUS) v
oblastech:

1. Publikování v režimu OA.

2. Naplňování podmínek významných poskytovatelů financí
na vědu a výzkum ve vztahu k open science (např.
Evropské komise), k národní a institucionální politice.



7.3 Školení administrativních 
pracovníků v OA
Tato dílčí aktivita je zaměřena na
školení a obecně vzdělávání správců
institucionálního repozitáře, ICT pracovníků, případně
dalších pověřených pracovníků pro oblast
open access (RUK i na fakultách a součástech) a
zpracovatelů publikační činnosti v oblastech:

1. Práce s institucionálním repozitářem dle nových opatření.
2. Autorskoprávní problematika open science.
3. Práce s výzkumnými daty (metadata, formáty, standardy, 

dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování, aj.).

Obsah dílčí aktivity tvoří konkrétně:
• Série školení administrativních pracovníků v oblasti open 

science
• Série školení administrativních pracovníků v ICT oblastech 

v souvislosti s open science



Personální zajištění KA7

• Hlavní zátěž a změna agendy v Ústřední knihovně
• Oddělení CKIS a EIZ

• Oddělení repozitářů, digitalizace a depozitáře

• Odborně budou KA7 řešit (nové pozice):
• Univerzitní koordinátor OA

• Manažer datové politiky UK

• Procesní analytik a kurátor vědeckých dat UK

• Fakultní koordinátoři OA



Děkujeme za pozornost.
admin-oa@cuni.cz
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